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FACULTY OF SOCIAL AND EDUCATIONAL SCIENCE - 20 YEARS OF 

ACHIEVEMENTS  

FACULTATEA ȘTIINȚIE SOCIALE ȘI ALE EDUCAȚIEI– 20 ANI DE 

REALIZĂRI 

Rusnac Svetlana, PhD, Dean of the Faculty of Social and Educational Sciences, 

Free International University of Moldova 

Rusnac Svetlana, doctor în psihologie, Decanul Facultății Științe Sociale și ale 

Educației, Universitatea Liberă Internațională din Moldova 

Faculty of Social and Educational Sciences runs the 20th year of activity being 

founded by the Decision nr. 39, from June 26, 2000 of the Commission of Licenses of 

the Ministry of Education and Sciences on authorizing the training of personnel for the 

Psychology specialty and the order of the ULIM rector nr. 84, 02. 08. 2000. It began the 

activity with administration of two study programs – Program of Licentiate Psychology 

and Program of Master Psychological Counseling, being included in the Department of 

Medicine, with one Department General Psychology. Afterwards it is re-organized as 

autonomous structure according to the Order nr. 79, 28. 08. 2002 of the ULIM rector, 

and beginning with September 2003, the faculty diversifies its educational offer, 

implementing study plans for such specialties as Social Work and Sociology, 

afterwards, in 2004 – Psycho-pedagogy, completing its didactic staff and revising the 

educational conception initially elaborated.  

As a result of restructuring, the Faculty of Psychology is renamed in Faculty of 

Psychology and Social Work in the autumn of 2005 year, and according to the order nr. 

83 of the ULIM rector, 11. 10. 2005 two departments were created:  

- Department of Psychology, which manages two licentiate programs – 

Psychology and Psycho-pedagogy, and Program of Master – Psychological Counseling; 

- Department of Psycho-sociology and Social Work – manages licentiate 

programs Social Work and Sociology.  

As didactic-scientific sub-unity of the Free International University of 

Moldova, faculty has determined its directions in the moment of its foundation in 2000, 

by elaborating the Educational and Professional Standard of the specialists. The 

specialty 1251 – Psychology, which with some changes, according to the reforms that 

intervened within university, was afterwards published. According to the ULIM concept 

as institution of alternative university higher education, in 2003 The Educational 

Concept of the Faculty of Psychology and Social Work was elaborated, which was 

published with changes in 2007 in the journal of Educational Concept of the Free 

International University of Moldova. Afterwards the Concept suffered more changes 

and completions, conditioned by the changes intervened in general in the university 

education of the country, by innovations in the fields of psychology, psycho-pedagogy, 

sociology, social work and, in particular by the opinions of specialists from the faculty 

department, the contents and proposals were discussed and approved at the meetings of 

the Teaching Council and the Faculty Quality Commission. The last edition of the 
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Educational Concept of the Faculty of Social and Educational Sciences presents the 

strategy of development for the period 2016-2020, being adopted at the meeting of 

Teaching Council of the faculty on 24. 03. 2016 and at the ULIM Senate Meeting of 24. 

03. 2016.  

In order to train specialists in the field of psychology, psycho-pedagogy, social 

work, sociology, the innovations in the field and the experience of world university 

centers were permanently investigated, the study plans and curricula were adopted in 

2000, suffering changes and completions over time. The study plans were re-evaluated 

in 2003 at the same time with the experimental introduction of the European System of 

Transferable Credits (ESTC). In the same year, new study plans were elaborated of the 

new founded specialties – social work and sociology. With the adherence of the 

Republic of Moldova to the Bologna Process, and according to the changes and 

completions in the Educational Law operated by the Law nr. 71 – XVI, from May 5, 

2005 and the Plan-framework for Ist Cycle (higher and licentiate studies), the study plans 

were changed, being projected on the Study/Educational Finalities for the general field, 

and for the professional training/formation at the specialties Psychology, Services of 

Social Work, Sociology, Psycho-pedagogy, which reflected the Educational Concept of 

the faculty. In 2013 new cardinal changes were made again in the study plans of 

licentiate and master levels. In the licentiate plans the concept of projecting on modules 

was developed, the course units providing a more complex approach, that offered new 

possibilities of inter-disciplines, differentiated and profound approach of the course 

material, development of applicative component, offering possibilities to students to 

form his/her educational path. Planning disciplines in modules has been preserved in 

the study plans approved by the Ministry of Education, Culture and Research of the 

Republic of Moldova in 2018.  

At the present moment, the Faculty of Social and Educational Sciences has a 

modern unitary conception of training/forming specialists psychologists, psycho-

pedagogues, social workers. The didactic process at the Faculty is ensured by two 

Department of profile – Department of Psychology and Educational Sciences, 

Department of Social Work and Sociology „Nicolae Sali”, which are composed by 26 

professors – 15 with didactic-scientific style, 11 masters in the field who are doing or 

who finished their doctorate studies, being at the stage of perfecting and defending the 

thesis. The faculty presents a dynamic academic structure with multiple partnerships at 

the national and international levels, with a prestigious and young academic staff, 

connected to the labor market by good training offered to students as well as by 

attractiveness of the program studies, environment where students learn how to 

understand better themselves and the world they are living in, in order to involve in the 

change of the individual and social future.  

At the Faculty of Social and Educational Sciences the training and forming of 

highly qualified specialists in two modern fields which are intensively requested by the 

current social reality: social and behavioral sciences – psychology and social work, 

sciences of education – psycho-pedagogy. Studies are made in Romanian, Russian, 

English, at three accredited licentiate specialties:  
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Program of higher licentiate studies 0111. 3 Psycho-pedagogy, full-time and 

part-time form of education, accredited on the basis of external evaluation by the 

decision of The Governing Council of the National Agency for Quality Assurance in 

Education and Research nr. 16 from February 2, 2018 (Certified by external quality 

evaluation nr. 000105); 

Program of higher licentiate studies 0313. 1 Psychology, full-time form of 

education, accredited on the basis of external evaluation by the decision of The 

Governing Council of the National Agency for Quality Assurance in Education and 

Research nr. 30 from July 25, 2018 (Certified by external quality evaluation nr. 000138); 

Program of higher licentiate studies 0319. 1 Social Work, full-time and part-

time form of education, accredited on the basis of external evaluation by the decision of 

The Governing Council of the National Agency for Quality Assurance in Education and 

Research nr. 33 from September 9, 2019 (Certified by external quality evaluation series 

ÎS, nr. 0093-19).  

The faculty departments administrates seven master programs:  

- Clinical psychology and psychological counseling;  

- Social psychology; 

- Legal psychology; 

- Educational management (accredited on the basis of external evaluation by 

the decision of The Governing Council of the National Agency for Quality Assurance 

in Education and Research nr. 32 from July 9, 2019 (Certified by external quality 

evaluation series ÎS, nr. 0066-19); 

- Management of social and health services;  

- Advanced studies in social work and social expertize;  

- Management of organizational and behavioral culture of the human 

resources.  

The educational activity of research realized by the Faculty of Social and 

Educational Sciences is based on modern educational principles, methods and 

technologies, inspired by the practice of university institutions from Europe and USA, 

adjusted to the realities of the Republic of Moldova and to the tradition of national 

higher education at the request of actual social reality towards the specialists from the 

fields of psychology, social work, psycho-pedagogy. In order to modernize 

continuously the curricular content, to realize efficiently the research activity, exchange 

experience, faculty collaborates with universities and centers of research from Israel, 

Germany, Great Britain, United States of America, Russia etc. Among the experience 

of mutual scientific research we can mention the exchange of professors, activities of 

professional training, collaboration with Karmiel College (Israel), Faculty of Sociology 

and Social Work of Bucharest (Romania), Faculty of Psychology of the „Tibiscus” 

University from Timisoara (Romania), Faculty of Psychology of the „Al. I. Cuza” 

University, Iasi (Romania), Faculty of Psychology of the “Petre Andrei” University 

(Iasi, Romania), CUNY (New York, USA) etc.  

The citizens of the Republic of Moldova and from other countries as Romania, 

Ukraine, Russia, Israel, Congo, Jordan study at the Faculty of Social and Educational 



13 

 

 

Sciences. Annually, on average, 280-300 applicants complete the ranks of the 

undergraduate, master and doctoral students.  

About 30% of the total contingent is represented by foreign students. Thus, the 

training of the specialists for other states, including through subsidiaries, relocations 

and centers of selection, consultancy and professional guidance of ULIM dislocated 

abroad, and in the near perspective – through distance learning, presents itself as a 

primary task of the faculty.  

The achievements are confirmed by the permanent increase of the number of 

students at the specialties of the faculty, by the participation of the didactic staff in 

various national and international projects. The results, however, are only a support on 

which the new plans and perspectives of the faculty are raised: with reference to the 

affirmation in the Republic of Moldova of the field of social psychology by promoting 

the specialists trained in the doctoral school, to the promotion of social work services, 

psychological counseling and psychotherapy, to sign new contracts of international 

collaboration in fundamental and applied research, etc.  

Elaborating the curricula and teaching process are realized according to the 

most performant experiences, reflected in the specialized literature, foreseeing the unity 

of the objectives of knowledge, skills and competences. Simultaneously with modern 

technologies of teaching-learning-assessing, the traditional forms that haven’t lost their 

efficiency in time are perpetuated: course, seminar, laboratory, consulting 

supplementary literature.  

For the modernization and alignment with the international standards, in the 

elaboration of the curricula are consulted programs of studies in the cycles bachelor and 

masters of the faculties of profile of the University of Geneva, University of Liège, 

University of Amsterdam, University of Leiden, University Oxford, Cambridge 

University, Michigan University, Columbia University, University of Bucharest, 

CUNY New York, Boston, Sorbonne, Strasbourg etc. In total, more than 200 curricular 

documents were consulted in order to prepare the study programs in force. By 

connecting the plans to international standards, conditions are created so that the 

graduates of the faculty can be able to work not only in the Republic of Moldova, but 

also in any other country, inclusively being offered special conditions for studying 

foreign languages, new information technologies, etc.  

It is used the possibility of involving teachers and students in the realization of 

projects, including in the university-educational field, by focusing on the collaboration 

proposals offered by the Soros-Moldova Foundation, the European Union “Tempus-

Tacis”, UNICEF, Erasmus Mundus, the BEARR Trust etc. The implementation of the 

projects offers additional opportunities for improving the quality of the training of the 

staff and the scientific research.  

Particular attention in all the years of existence of the faculty was given to the 

scientific research activity. In the first years of activity of the faculty, the University 

Center for Psychological Counseling and Psychotherapy was created as a subdivision 

with a scientific-didactic purpose, based on which, in June 2003, the ULIM Senate was 

founded in collaboration with Karmiel College (Israel), The Institute of Training and 
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Research in Psychological Counseling and Psychotherapy, including the existing center. 

Taking into account the amplification of the research activity and the topic proposed in 

the scientific profile “Mechanisms and modalities of the psychosocial and media impact 

on the mass consciousness”, in 2005, structural reorganizations were carried out, the 

Institute of Social Training and Research was created. By the Decision nr. 48 / AC, from 

June 26, 2008 of the CNAA the research profile of the CFCS, “Mechanisms and 

modalities of the psychosocial and media impact on the mass consciousness”, was 

accredited, Certificate of accreditation: series A no. 003. Currently the two departments 

conduct scientific research within the profile “Sustainable development of the economy 

and society in the age of knowledge and globalization”, the direction: “Ways and 

methods of researching the person and social conscience”. Based on the Decision of the 

Accreditation Commission of organizations from the field of science and innovation of 

the National Council for Accreditation and Certification nr. AC-4/1, from October 8, 

2014, the research profile “Sustainable development of the economy and society in the 

age of knowledge and globalization” was accredited, Certificate of accreditation: series 

A nr. 009.  

The Faculty of Social and Educational Sciences, the youngest of the faculties 

of the Free International University of Moldova, achieved during its existence a series 

of performances, which attests the quality of the training/formation of the staff for the 

socio-human field – in psychology, social work, educational sciences. Guiding from the 

beginning of a well-structured conception, made in accordance with the ULIM 

Conception and the provisions of the regulatory documents with reference to the 

university education, the achievements of the academic-university environments in the 

country and abroad, the research of the opportunities at the labor market level and 

problems of the social daily, the faculty has reached performances in terms of popularity 

among young people oriented to university studies, but also through national 

recognition and by colleagues in the respective fields from other states. The 

achievements of the faculty are presented as a platform for new perspectives, outlined 

in each compartment of the Educational Concept of the faculty.  

The International Scientific Conference “Contemporary issues of the socio-

humanistic sciences”, which is being carried out in the tenth edition this year, presents 

a scientific forum for totalizing the research results, which is recognized by the 

international and national scientific community, attracting as many researchers as 

possible, and young people, students from university programs. It is a way to align 

ourselves with the most relevant scientific concerns in the fields of reference of the 

faculty, to report on research achievements and to continue or initiate collaborations, 

projects with colleagues from several countries. The conference presents the relevant 

state of mind that guides the faculty in the complex scientific-didactic activity – tradition 

and innovation, openness and collaboration, partnership for the development of 

university education and academic research.  

*** 
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Facultatea Științe Sociale și ale Educației parcurge al 20-lea an de activitate, 

fiind fondată prin decizia nr. 39 din 26. 06. 2000 a Comisiei de Licențe a Ministerului 

Educației și Științei despre autorizarea pregătirii cadrelor la specialitatea Psihologie și 

ordinul rectorului ULIM nr. 84 din 2 august 2000. Începe activitatea cu administrarea a 

două programe de studiu – Programul de Licență Psihologie și Programul de Masterat 

Consiliere Psihologică, fiind încadrată în Departamentul Medicină, cu o singură catedră 

Psihologie Generală. Ulterior este re-organizată ca structură autonomă prin ordinul nr. 

79ª din 28. 08. 2002 al Rectorului ULIM, iar începând cu septembrie 2003 își diversifică 

oferta educațională, implementând planuri de învățământ la specialitățile Asistență 

Socială și Sociologie, ulterior, în 2004 – la Psihopedagogie, completându-se cu cadre și 

revizuind concepția educațională inițial elaborată.  

În rezultatul restructurării Facultatea Psihologie este redenumită în Facultatea 

Psihologie și Asistență Socială în toamna anului 2005, fiind create prin ordinal 

Rectorului ULIM ordinul nr. 83 din 11. 10. 2005 două catedre: 

- Catedra Psihologie, care administrează două programe de licență – Psihologie 

și Psihopedagogie, și Programul de Masterat Consiliere Psihologică; 

- Catedra Psihosociologie și Asistență Socială – administrează programele de 

licență Asistență Socială și Sociologie.  

Ca subunitate didactico-științifică a Universității Libere Internaționale din 

Moldova, facultatea și-a determinat orientările încă în momentul fondării în anul 2000, 

prin elaborarea Standardului educațional și profesional al specialistului. Specialitatea 

1251 – Psihologie, care cu modificări, în conformitate cu reformele care au intervenit 

în cadrul universitar, a fost ulterior publicat. Pornind de la Conceptul ULIM ca instituție 

de învățământ superior universitar de alternativă, în 2003 a fost elaborat Conceptul 

Educațional al Facultății Psihologie și Asistență Socială, care a fost publicat cu 

modificări în 2007 în volumul Conceptul Educațional al Universității Libere 

Internaționale din Moldova. Ulterior Conceptul a suportat mai multe modificări și 

completări, condiționate de schimbările intervenite în general în învățământul 

universitar din țară, de inovațiile din domeniile psihologiei, psihopedagogiei, 

sociologiei, asistenței sociale și, în particular, de opiniile specialiștilor de la catedrele 

facultății, conținuturile și propunerile puse în discuție și aprobate la ședințele 

Consiliului Profesoral și Comisiei de Calitate a facultății. Ultima redacție a Conceptului 

Educațional al Facultății Științe Sociale și ale Educației prezintă strategia de dezvoltare 

pentru anii 2016-2020, fiind adoptat în şedinţa Consiliului Profesoral al facultăţii la 24 

martie 2016 și Ședința Senatului ULIM din 24 martie 2016 

În vederea pregătirii specialiștilor în domeniul psihologiei, psihopedagogiei, 

asistenței socială, sociologiei au fost permanent investigate inovațiile din domeniu și 

experiența centrelor universitare din lume, planurile de învățământ și curricula, adoptate 

în 2000, suportând pe parcurs modificări și completări. Au fost reevaluate planurile de 

studii în 2003 odată cu introducerea experimentală a Sistemului European de Credite 

Transferabile (ECTS). În același an au fost adoptate planuri de studii la specialitățile noi 

fondate – asistență socială, sociologie. Odată cu aderarea Republicii Moldova la 

Procesul de la Bologna și în conformitate cu modificările și completările în Legea 
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Învățământului, operate prin Legea nr. 71 – XVI din 5 mai 2005 și Planul-cadru pentru 

ciclul I (studii superioare de licență) au fost modificate planurile de învățământ, 

proiectate Finalitățile de studii pentru domeniul general, de formare profesională la 

specialitățile Psihologie, Servicii de asistență socială, Sociologie, Psihopedagogie, care 

au reflectat Conceptul Educațional al facultății. În 2013 au fost operate din nou 

schimbări cardinale în planurile de studii de licență și masterat. În planurile de licență a 

fost dezvoltat conceptul proiectării pe module, unitățile de curs prevăzând o abordare 

mai complexă, prin care au fost oferite noi posibilități de dezvoltare a 

interdisciplinarității, abordării diferențiate și profunde a materialului de curs, dezvoltării 

componentei aplicative, oferirii posibilității studentului de a-și forma traseul 

educațional. Planificarea pe module s-a păstrat și în planurile de învățământ aprobate de 

Ministerul Educației, Culturii și Cercetăroo al Repubicii Moldova în 2018.  

Actualmente Facultatea Științe Sociale și ale Educației deține o concepție 

unitară modernă de formare a specialiștilor psihologi, psihopedagogi, asistenți sociali. 

Procesul didactic la Facultate este asigurat de 2 catedre de profil – Catedra Psihologie 

și Științe ale Educației, Catedra Asistență Socială și Sociologie „Nicolae Sali”, în cadrul 

cărora sunt angajate 26 cadre didactice – 15 cu titlu didactico-științific, 11 masteri în 

domeniu, care urmează sau au finalizat studii de doctorat, aflați la etapa definitivării și 

susținerii tezelor. Facultatea prezintă o structură academică dinamică, cu multiple 

parteneriate la nivel național și internațional, cu un staff academic prestigios și tânăr, 

conectată la piața muncii atât prin buna pregătire oferită studenților cât și prin 

atractivitatea programelor de studiu, mediu în care studenții învață cum să se înțeleagă 

mai bine pe sine și lumea în care trăiesc, astfel încât să se implice în schimbarea 

viitorului individual și social.  

La Facultatea Științe Sociale și ale Educației se realizează pregătirea 

specialiștilor de calificare înaltă în două domenii moderne și solicitate intensiv de 

cotidianul social actual: științe sociale și comportamantale – psihologie și asistență 

social, științe ale educației – psihopedagogie. Studiile se efectuează în limbile română, 

rusă, engleză, la trei specialități de licență acreditate:  

- programul de studii superioare de licență 0111. 3 Psihopedagogie, forma de 

învățământ cu frecvență și cu frecvență redusă, acreditat în baza evaluării externe prin 

decizia Consiliului de Conducere al Agenției Naționale de Asigurare a Calității în 

Educație și Cercetare nr. 16 din 23 februarie 2018 (Certificat de evaluare externă a 

calității nr. 000105); 

- programul de studii superioare de licență 0313. 1 Psihologie, forma de 

învățământ cu frecvență, acreditat în baza evaluării externe prin decizia Consiliului de 

Conducere al Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare nr. 30 

din 25 iulie 2018 (Certificat de evaluare externă a calității nr. 000138); 

- programul de studii superioare de licență 0319. 1 Asistență Socială, forma de 

învățământ cu frecvență și cu frecvență redusă, acreditat în baza evaluării externe prin 

decizia Consiliului de Conducere al Agenției Naționale de Asigurare a Calității în 

Educație și Cercetare nr. 33 din 27 septembrie 2019 (Certificat de evaluare externă a 

calității seria ÎS, nr. 0093-19).  
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Catedrele facultății administrează șapte programe de masterat: 

- Psihologie clinică și consiliere psihologică; 

- Psihologie socială; 

- Psihologie juridică; 

- Management educațional (acreditat în baza evaluării externe prin decizia 

Consiliului de Conducere al Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și 

Cercetare nr. 32 din 9 iulie 2019 (Certificat de evaluare externă a calității seria ÎS, nr. 

0066-19); 

- Managementul serviciilor sociale și de sănătate; 

- Studii avansate în asistența socială și expertiza socială; 

- Managementul culturii organizaționale și comportamentale ale resurselor 

umane.  

Activitatea educațională și de cercetare realizată la Facultatea Științe Sociale și 

ale Educației se bazează pe principii, metode și tehnologii educaționale contemporane, 

preluate din practica instituțiilor universitare din Europa și SUA, adaptate la realitățile 

Republicii Moldova și la tradiția învățământului superior din tara, la solicitările 

cotidianului social actual fată de specialiștii din domeniile psihologiei, asistenței 

sociale, psihopedagogiei. În scopul modernizării continuă a conținuturilor curriculare, 

realizării eficiente a activității de cercetare, schimbului de experiență, facultatea 

colaborează cu universități și centre de cercetare din Israel, Germania, Marea Britanie, 

Statele Unite ale Americii, România, Rusia etc. Se remarcă prin experiența cercetărilor 

științifice comune, schimbului de profesori, activităților de formare profesională 

colaborarea cu Karmiel College (Israel), Facultatea de Sociologie și Asistență Socială a 

Universității din București (România), Facultatea de Psihologie a Universității 

„Tibiscus” din Timișoara (România), Facultatea de Psihologie a Universității „Al. I. 

Cuza” din Iași (România), Facultatea de Psihologie a Universității ”Petre Andrei” (Iași, 

România), CUNY (New York, SUA) etc.  

În cadrul Facultății Psihologie, Științe ale Educației și Asistență Socială în 

prezent își fac studiile cetățenii din Republica Moldova și ai altor țări, precum România, 

Ucraina, Rusia, Israel, Congo, Iordania etc. Anual, în medie câte 280-300 solicitanți 

completează rândurile studenților la licență, masterat și doctorat.  

Circa 30% din contingentul total îl reprezintă studenții străini. Astfel, pregătirea 

specialiștilor pentru alte state, inclusiv prin intermediul filialelor, delocalizărilor și 

centrelor de selecție, consultanță și orientare profesională ULIM de peste hotare, iar în 

perspectiva apropiată – prin intermediul învățământului la distanță, se prezintă ca o 

sarcină primordială a facultății.  

Realizările sunt confirmate de sporirea permanentă a numărului de studenți la 

specialitățile facultății, de participarea cadrelor profesorale în diverse proiecte naționale 

și internaționale etc. Rezultatele, însă, sunt doar un suport pe care se înalță planurile și 

perspectivele noi ale facultății: cu referință la afirmarea în Republica Moldova a 

domeniului psihologiei sociale prin promovarea specialiștilor pregătiți în cadrul școlii 

doctorale, la promovarea serviciilor de asistență socială, consiliere psihologică și 
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psihoterapie, la încheierea unor noi contracte de colaborare internațională în cercetarea 

fundamentală și aplicată etc.  

Întocmirea curriculei și predarea se realizează în conformitate cu cele mai 

performante experiențe, reflectate în literatura din domeniu, prevăzând unitatea 

finalităților de cunoștințe, abilități și competențe. Concomitent cu tehnologiile moderne 

de predare-învățare-evaluare, sunt perpetuate formele tradiționale, care nu și-au pierdut 

din eficiență odată cu timpul: curs, seminar, consultarea literaturii suplimentare, 

laborator etc.  

Pentru modernizarea și alinierea la standardele internaționale, în cadrul 

întocmirii planurilor de învățământ sunt consultate programe de studii la ciclurile licență 

și masterat ale facultăților de profil ale Universității de la Geneva, Universității de la 

Liège, Universității din Amsterdam, Universității din Leiden, Universității Oxford, 

Universității Cambridge, Universității Michigan, Universității Columbia, Universității 

din București, CUNY New York, Boston, Sorbona, Strasbourg etc. În total au fost 

consultate mai mult de 200 de documente curriculare în scopul întocmirii programelor 

de studio în vigoare. Prin racordarea planurilor la standardele internaționale se creează 

condiții ca absolvenții facultății să fie capabili să activeze nu numai în Republica 

Moldova, dar și în orice altă țară, inclusiv oferindu-se condiții speciale de studiere a 

limbilor străine, a noilor tehnologii informaționale etc.  

Se utilizează posibilitatea implicării cadrelor didactice și a studenților în 

realizarea unor proiecte, inclusiv în domeniul universitar-educațional, prin orientarea 

spre propunerile de colaborare oferite de Fundația Soros-Moldova, Uniunea Europeană 

“Tempus-Tacis”, UNICEF, Erasmus Mundus, Trustul BEARR etc. Implementarea 

proiectelor oferă șanse suplimentare perfecționării calității pregătirii cadrelor li 

cercetării științifice.  

O atenția deosebită în toți anii de existență a facultății s-a acordat activității de 

cercetare științifică. În primii ani de activitate a facultății a fost creat, ca subdiviziune 

cu menire științifică-didactică, Centrul Universitar de Consiliere Psihologică și 

Psihoterapie, în baza căruia în iunie 2003, prin decizia Senatului ULIM a fost fondat în 

colaborare cu Karmiel College (Israel), Institutul de Formare și Cercetare în Consiliere 

Psihologică și Psihoterapie, înglobând și centrul existent. Ținându-se cont de 

amplificarea activității de cercetare și de tematica propusă în profilul științific 

„Mecanisme și modalități ale impactului psihosocial și mediatic asupra conștiinței de 

masă”, în 2005 s-au efectuat reorganizări structurale, fiind creat Institutul de Formare și 

Cercetare Socială. Prin Hotărârea nr. 48/AC, din 26 iunie 2008 a CNAA profilul de 

cercetare al CFCS, „Mecanisme și modalități ale impactului psihosocial și mediatic 

asupra conștiinței de masă”, a fost acreditat, Certificat de acreditare: seria A nr. 003. 

Actualmente cele două catedre efectuează investigații științifice în cadrul profilului 

”Dezvoltarea durabilă a economiei și societății în era cunoașterii și globalizării”, 

direcția: „Modalități și metode de investigare a persoanei și conștiinței sociale”. În baza 

Hotărârii Comisiei de Acreditare a organizațiilor din sfera științei și inovării a 

Consiliului Național pentru Acreditare și Atestare nr. AC-4/1, din 8 octombrie 2014, 
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profilul de cercetare „Dezvoltarea durabilă a economiei și societății în era cunoașterii și 

globalizării” a fost acreditat, Certificat de acreditare: seria A nr. 009.  

Facultatea Științe Sociale și ale Educației, cea mai tânără din facultățile 

Universității Libere Internaționale din Moldova, a realizat în perioada existenței sale un 

șir de performanțe, care atestă calitatea pregătirii cadrelor pentru domeniul socio-uman 

– în psihologie, asistență socială, științele educației. Ghidându-se din start de o 

concepție bine structurată, alcătuită în conformitate cu Concepția ULIM și prevederile 

documentelor reglatorii cu referință la învățământul universitar, realizările mediilor 

academico-universitare din țară și de peste hotare, cercetarea oportunităților la nivel de 

piață a forței de muncă și probleme ale cotidianului social, facultatea a atins performanțe 

în cât privește popularitatea în rândurile tinerilor orientați spre studii universitare, dar și 

prin recunoașterea la nivel național și de către colegii din domeniile respective din alte 

state. Realizările facultății se prezintă ca o platformă pentru noi perspective, schițate în 

fiecare compartiment al Concepției Educaționale a facultății.  

Conferința Științifică Internațională ”Preocupări contemporane ale științelor 

socioumane”, care în anul curent se realizează în a X-a ediție, prezintă un for științific 

de totalizare a rezultatelor cercetării, care este recunoscut de comunitatea științifică 

internațională și națională, atrăgând la participare atât cercetători consacrați, cât și tineri, 

studenți de la programele universitare. Este o modalitate de a ne alinia la cele mai 

relevante preocupări științifice din domeniile de referință ale facultății, de a raporta 

despre realizările în cercetare și de a continua sau pune începutul unor colaborări, 

proiecte cu colegii din mai multe țări. Conferința prezintă relevant starea de spirit care 

ghidează facultatea în activitatea complexă științifico-didactică – tradiție și inovare, 

deschidere și colaborare, parteneriat întru dezvoltarea învățământului universitar și 

cercetării academice.  
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Rezumat. Articolul prezintă importanța asigurării accesului la educație a copulului 
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strategii educaționale.  

La nivel mondial în ultima parte a secolului XX se pune problema accesului la 

educație pentru toți copiii indiferent de deficiențele pe care le prezintă în conformitate 

cu ”Declarația drepturilor copilului” (Conferința UNESCO /Salamanca 1994).  

Începe acum să se vorbească tot mai mult despre integrare. Există mai multe 

încercări de a defini acest termen relativ care se poate aplica tuturor copiilor și 

indivizilor în multiple aspecte ale vieții umane.  

În 1997 Ursula Șchiopu definește ca ”o cuprindere, asimilare, închidere într-un 

tot a unui element care devine o parte componentă a întregului și dobândește proprietăți 

specifice rezultate din interacțiunea cu celelate părți componente”1.  

Orice individ se constituie ca o individualitate într-un colectiv, într-un mediu 

social. Astfel, Constantin Păunescu definește ”procesul integrării constituie o acțiune 

complexă care, pe baza anumitor funcții și strategii, generează o fuziune esențială în 

elementele personalității și elementele sistemului social, determinând o dinamică de 

dezvoltare și de proces simultan și reciproc”2.  

Integrarea se exercită asupra persoanei, implică o continuă transformare și 

restructurare a însușirilor individuale. Ea presupune familiarizarea cu mediul (școală, 

colectiv de muncă etc), acomodarea la cerințele mediului, adaptarea, modificarea unor 

stereotipuri vechi și punerea lor în acord cu o nouă situație, crearea unor concordanțe 
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între ceea ce a văzut, dobândit, admis și ceea ce i se cere individului. Adaptarea este un 

proces mai simplu și mai spontan, pecând integrarea este mai complexă și necesită o 

anumită pregătire și un timp mai îndelungat.  

Integrarea ca acțiune socială, presupune dezvoltarea unui sistem educațional 

comprehensiv, caracterizat prin relații interpersonale deschise, pozitive, bazate pe 

parteneriat.  

Este importantă flexibilitatea programelor școlare, a strategiilor educaționale și 

a sistemului de suport.  

În cazul integrării școlare a copiilor scopul final este participarea deplină a 

tuturor copiilor la activitățile și viața în comunitate. Acestea implică: 

- asigurarea serviciilor specializate în școală; 

- sprijinirea adecvată a cadrelor didactice și a personalului implicat; 

- participarea copiilor la cât mai multe activități în școală și în afara ei 

- utilizarea în comun a tuturor facilităților – bibliotecă, teren de sport etc; 

- încurajarea prieteniilor ți a relațiilor sociale între toți copiii; 

- educarea tuturor copiilor pentru integrare și acceptarea diferențelor dintre 

oameni; 

- asigurarea programelor de sprijin individualizat; 

- implicarea părinților etc.  

Profesorul logoped are rol în: 

- identificarea/depistarea cazului; 

-evaluarea complexă (în special evaluarea logopedică); 

-elaborarea planului de servicii și a programului de intervenție individualizat; 

-elaborarea și aplicarea programului terapeutic recuperator personalizat; 

-evaluare periodică și finală (evaluare logopedică); 

-consultanță și consiliere a cadrelor didactice și părinților; 

-colaborare și parteneriat cu ceilalți membri ai echipei.  

Integrarea școlară presupune ca element esențial existența unei relații de 

parteneriat între părinți, cadre didactice și alți specialiști care vin în contact cu copilul.  

Domeniile integrării școlare pentru copiii cu cerințe educative speciale sunt 

orientate spre trei direcții. Vorbim mai întâi despre domeniul instituțional adică școli 

pentru toți copiii, reglementări legislative, servicii de sprijin. Domeniul curricumului 

școlar presupune delimitări ale curricumului comun de bază, diferențiat, adaptat. A treia 

directivă se referă la sistemul unitar de formare a personalului didactic.  

Integrarea școlară pune accentul pe: nevoile copiilor cu CES, recuperarea 

subiecților, beneficiile pentru copilul cu nevoi speciale, experiența specializată și 

suportul formal, intervenția specială.  

O viziune sintetică a nivelurilor de integrare presupune: 

- integrarea spațială (a fi prezent); 

- integrarea socială (a fi împreună cu ceilalți); 

- integrarea școlară (a învăța împreună cu ceilalți).  



22 

 

 

Integrarea socială este mai amplă decât integrarea școlară. Despre integrarea 

socială putem vorbi atât raportându-ne la copii cât și la adulți. De exemplu, în urma unui 

AVC, la adult este necesară învățarea limbajului din nou pentru a se putea integra în 

familie și societate.  
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Introducere 

În literatura de specialilitate semnificațiile pentru conceptul de orientări valorice 

ale personalității sunt diverse. Valorile nu există în sine, în mod independent. Orice 

valoare determină şi este determinată de alte valori. M. Rokeach nota că aceste legături 

de dependenţă nu sunt întâmplătoare. Oamenii sunt fiinţe consistente, ceea ce 

presupune existenţa unei armonii minimale între valorile pe care le are fiecare individ. 

Valorile nu există niciodată disparat, ci sunt integrate în sisteme de valori. Aici relaţiile 

dintre ele sunt organizate consistent, alcătuind un mod latent de orientare a indivizilor 

în toate acţiunile pe care le întreprind, ca efect al unor pattern-uri stabile, de durată, 

prin care fiecare individ îşi structurează credinţele cu privire la scopurile existenţei şi 

la modurile considerate dezirabile de atingere a acestora. Rokeach realizează o 

organizare ierarhică a valorilor, cu valori centrale, ce devin prioritare. Sistemul valoric 

este relativ stabil, însă el se poate schimba prin modificarea ierarhiilor valorice, prin 

schimbarea priorităţilor valorilor. În viziunea autorului, o proprietate importantă a 
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valorilor este faptul că acestea sunt orientări în activitățile și comportamentul oamenilor 

[15].  

În concepțiile autorilor К. А. Абульханова-Славская, Д. В. Каширский, Е. 

Ф. Рыбалко, В. В. Столин, М. С. Яницкий, conținutul principal al orientărilor valorice 

sunt convingerile și afecțiunile unei persoane, anumite principii morale ale 

comportamentului, necesităţile materiale și spirituale ale acesteia împreună cu condițiile 

de satisfacere a acestora, precum și aspectele semnificative ale lumii obiective și sociale 

pentru individ, se reflectă particularităţi legate de statutul acestuia în societate, într-un 

anumit grup social, și influențând capacitatea de satisfacere a acestor nevoi [6; 8; 14].  

Psihologii Г. А. Гусева, Е. В. Мартынова, B. C. Мухина, И. А. Сапогова 

evidențiază că sistemul orientărilor valorice servește drept bază pentru perspectivele 

dezvoltării personalităţii, asigurându-i stabilitatea, certitudinea și predictibilitatea 

acțiunilor și a comportamentului în general. De aceea, în anumite lucrări, orientările 

valorice se numesc „orientări de viață ale personalității”, „determinante în luarea 

deciziilor” și chiar „moralitatea personalității” [7; 11].  

М. С. Яницкий afirmă că, sistemul orientărilor valorice este un organ 

psihologic care efectuează simultan funcțiile de reglementare a comportamentului și de 

stabilire a obiectivelor. Acest sistem determină perspectiva vieții, „vectorul” dezvoltării 

personalității, acționează în calitate de cea mai importantă sursă și mecanism, corelează 

într-un tot întreg personalitatea și mediul social [14].  

М. Rokeach realizează o divizare mai generală a valorilor pe baza opoziției 

tradiționale a valorilor-scop și valorilor-mijloc. Respectiv autorul distinge două tipuri 

de valori:  

- valori terminale (scop) - convingerea că orice scop final al existenței 

individuale din punct de vedere personal sau social merită să fie urmărit; 

- valorile instrumentale (mijloc) - convingerea că un anumit mod de acțiune din 

punct de vedere personal și social este preferabil în toate situațiile. Potrivit autorului, 

valorile terminale sunt mai stabile decât valorile instrumentale și sunt caracterizate de o 

variabilitate interindividuală mai mică [15].  

După cum notează Д. А. Леонтьев, ierarhia individuală a orientărilor valorice, 

ca regulă, reprezintă o succesiune de „blocuri” destul de bine delimitate. El evidenţiază 

posibile grupări ale valorilor, unite în blocuri după diverse motive și reprezentând în 

sine un fel de sisteme de valori polare. În special, între valorile terminale el contrapune 

următoarele: 1. Valorile specifice vieții (sănătate, muncă, prieteni, viața de familie) - 

valori abstracte (cunoaștere, dezvoltare, libertate, creativitate). 2. Valorile autorealizării 

profesionale (munca interesantă, viața productivă, creativitate, viața activă) - valorile 

vieții personale (sănătate, dragoste, prietenie, divertisment (distracții), viața de familie). 

3. Valorile individuale (sănătate, creativitate, libertate, viața activă, divertisment, 

încredere în sine, viața sigură din punct de vedere financiar) - valori ale relațiilor 

interpersonale (prieteni, viața de familie fericită, fericirea celorlalți). 4. Valorile active 

(libertatea, viața activă, viața productivă, munca interesantă) - valori pasive (frumusețea 

naturii și a artei, încrederea în sine, cunoașterea, înțelepciunea vieții).  
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Printre valorile instrumentale, Д. А. Леонтьев identifică următoarele: 1. 

Valorile etice (onestitate, neacceptarea neajunsurilor) - valorile comunicării 

interpersonale (educaţie, bucuria de viaţă, sensibilitate) - valori de autorealizare 

profesională (responsabilitate, eficiență în afaceri, voință puternică, executivitate). 2. 

Valori individualiste (cerințe înalte, independență, voință puternică) - valori conformiste 

(executivitate, autocontrol, responsabilitate) - valori altruiste (toleranță, sensibilitate, 

spectru larg de viziuni). 3. Valori ale autoafirmării (cerințe înalte, independență, 

neîndurare, curaj, voință puternică) - valorile acceptării altora (toleranță, sensibilitate, 

spectru larg de viziuni). 4. Valori intelectuale (educație, raționalism, autocontrol) - 

valori ale atitudinii direct emoționale (veselie, onestitate, sensibilitate) [9]. Considerăm 

importantă cunoașterea orientărilor valorice la vârsta adolescenței, deoarece această 

perioadă este una dintre cele mai discutate perioade de dezvoltare ontogenetică.  

Adolescenţa este o perioadă importantă a dezvoltării umane, perioadă de 

numeroase şi profunde schimbări biologice, fizice, psihice, morale etc. , perioadă a 

dezvoltării, în care dispar trăsăturile copilăriei, cedând locul unor particularităţi 

complexe şi foarte bogate, unor manifestări psihice individuale specifice. Este largă 

apropierea de valorile culturale la această vârstă. Intensă este şi socializarea aspiraţiilor, 

aspectele vocaţionale, profesionalizarea ce se conturează treptat, cuprinzând, în esenţă, 

şi elementele importante ale concepţiei despre lume şi viaţă.  

Anume în adolescenţă se formează atitudinea emoţional-valorică a persoanei 

faţă de sine, adică „autoaprecierea operativă” începe să se bazeze pe tipul de 

comportament respectiv, propriilor păreri, convingeri, rezultate ale activităţii [2; 3; 5]. 

La această vârstă se aprofundează structurarea componentelor morale din structura 

sentimentelor și astfel se amplifică rolul acestora în orientarea relațiilor și preferințelor 

adolescentului. Acești adevărați acceptori morali sunt legați de conștiința și valorile 

morale, sistemul propriu de valori, proiectele de viitor. De altfel, disponibilitățile 

intelectuale, afective și voluntare ale adolescenților constituie, în viziunea autoarei T. 

Crețu, condiția subiectivă a structurării propriului sistem de valori [1].  

În general, sunt acceptate diferite limite în diferenţierea perioadelor de vârstă 

precum vârstele între 14/15 şi 18/19 ani (A. Леонтьев); 12-18/20 ani (E. Erikson); 14-

23 ani (R. Cattell); 14-18/20 – adolescenţa propriu-zisă, iar între 18/20 şi 24/25 ani – 

adolescenţa prelungită (U. Şchiopu) etc. , deoarece în baza clasificărilor sunt puse 

diferite criterii. Unii autori, precum H. Sullivan, vorbesc despre preadolescenţă, 

adolescenţa timpurie şi adolescenţa târzie excluzând vârstele concrete, dar descriind 

caracteristicile şi abilităţile esenţiale pentru fiecare perioadă [4; 10; 12; 13].  

Vârsta adolescenţei a devenit obiectul cercetărilor noastre, deoarece, în opinia 

mai multor cercetători, este cunoscută prin senzitivitatea ei faţă de formarea orientărilor 

valorice.  

Metodologie și metode 

În cercetare am aplicat următoarele metode empirice.  
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1. Testul pentru determinarea sistemului de valori - M. Rokeach - determină 

ierarhii pentru două liste A şi B de valori, în care sînt scrise cîte 18 valori terminale 

(scop) şi instrumentale (mijloc).  

Milton Rokeach a construit în 1973 o grilă axiologică, alcătuită, operațional 

dintr-o listă de atribute, fiecare desemnând o valoare specifică. Valorile erau explicate 

pe scurt, semantic, iar subiecților li se cerea să le ierarhizeze în ordinea importanței 

valorii respective, considerând valorile principii călăuzitoare în viață. Scala de valori a 

fost obținută de Rokeach pe bază de intuiție și se dorea a fi o listă destul de completă a 

valorilor umane existente.  

Autorul a clasificat valorile în două tipuri: valorile terminale (finalități), 

reprezentate de idealuri sau scopuri, și valori instrumentale, desemnate de moduri de 

conduită. Pentru mai multe decenii această sistematizare axiologică a constituit cea mai 

complexă și mai nuanțată configurare valorică a identităților personale și colective. 

Metoda M. Rokeach are la bază ordonarea directă pe ranguri a listei de valori.  

2. Testul pentru determinarea valorilor - М. C. Яницкий. Acest test este 

alcătuit din 9 afirmații, care trebuie aranjate în ordinea importanţei pentru subiect, astfel 

încît cifra 1 va fi atribuită celei mai importante afirmații, iar cifra 9 celei mai puțin 

importante. Afirmațiile sunt următoarele.  

1. Lipsa de nevoi, suficiență (bunăstare) materială.  

2. Bunăstarea familiei.  

3. Autorealizare intelectuală și creativă.  

4. Menținerea forței și a sănătății.  

5. Serviciu interesant, prestigios.  

6. Abilitatea de a te bucura de drepturi și libertăți democratice.  

7. Păstrarea ordinii și a stabilității în societate.  

8. Respectul altora, apreciere socială.  

9. Făurirea unei societăți mai umane și tolerante.  

Astfel afirmațiile 1, 4 și 7 sunt indicatori ai orientării spre valorile adaptării; 

afirmațiile 2, 5, 8 – indicatori ai orientării spre valorile socializării; iar 3, 6, 9 - indicatori 

ai orientării spre valorile individualizării.  

Experimentul a fost realizat în perioada martie – octombrie 2019. Eşantionul 

implicat în cercetarea realizată este alcătuit din 294 elevi care își fac studiile în cadrul 

Liceului Teoretic, , Dante Alighieri” din mun. Chișinău. Menționăm că participarea la 

cercetare a tuturor respondenților a fost în exclusivitate una voluntară, iar eșantionul 

respectiv întrunește condițiile necesare pentru a fi reprezentativ.  

Considerăm că prezintă interes, pentru obiectivitatea rezultatelor obţinute, 

datele cu privire la caracteristicile generale ale subiecţilor. Din numărul total (294) al 

adolescenților implicați în experiment 170 subiecți îl constituie genul feminin şi 124 

subiecți - genul masculin.  

În figura 1 sunt ilustrate datele în care observăm că raportul adolescenților în funcţie 

de gen este puţin disproporţionat în favoarea subiecţilor de gen feminin.  
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Fig. 1. Repartizarea subiecţilor în funcţie de factorul – gen 

Subiecţii chestionaţi sunt elevi din clasele a 9-a, a 10-ea, a 11-ea și a 12-ea. 

Evidențiem faptul că adolescenții sunt repartizați în clase după cum urmează: 165 elevi 

din clasa a 9-a, 50 elevi din clasa a 10-ea, 49 elevi din clasa a 11-ea și 30 elevi care 

învață în clasa a 12-ea. Vârsta subiecţilor este cuprinsă între 14-20 ani.  

În figura 2 prezentăm grafic repartizarea eşantionului în funcţie de clasele în care 

studiază toți subiecții.  

 

Fig. 2. 2. Repartizarea subiecţilor în funcţie de clasele în care studiază adolescenții 

Deci, în cadrul experimentului au participat 294 de subiecţi, dintre care 56, 0 % 

studiază în clasa a 9-a; 17, 0% - în clasa a 10-ea; 17, 0% - în clasa a 11-ea; și 10, 0% în 

clasa a 12-ea. După cum observăm din figura 2 numărul subiecţilor care au participat la 

experiment este alcătuit mai mult din elevi ai claselor a 9-a comparativ cu alte clase. 

Această situaţie nu va influenţa obiectivitatea rezultatelor obţinute permiţându-ne să 

efectuăm o analiză statistică comparativă eficientă.  

Rezultate și discuții 

În continuare, în urma aplicării instrumentelor de cercetare descrise au fost 

analizate rezultatele obținute.  

Deci, pentru a determina ierarhia orientărilor valorice a adolescenților am aplicat 

Testul orientărilor valorice - Rokeach M.  
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Valorile terminale și valorile instrumentale au fost aranjate de către adolescenți, 

în ordinea importanței acestora pentru ei, astfel încât acestea au obținut, respectiv, 

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

valorile instrumentale (mijloc) au obținut și ranguri diferite.  

Ierarhiile valorilor terminale a adolescenților din clasele 9-12 sunt prezentate în 

tabelul 1.  

Tabelul 1. Ierarhiile valorilor terminale a adolescenților din diferite clase 
VALORI TERMINALE 

Clasa 9-a Clasa 10-ea Clasa 11-ea Clasa 12-ea 

1.  sănătate 1.  sănătate 1.  sănătate 1.  sănătate 

2.  viaţă familială 

fericită 

2.  încredere în sine 2.  viaţă familială 

fericită 

2.  viaţă familială 

fericită 

3.  înţelepciunea 

vieţii 

3.  viaţă familială 

fericită 

3.  încredere în 

sine 

3.  înţelepciunea 

vieţii 

4.  viaţa activă 4.  înţelepciunea vieţii 4.  înţelepciunea 

vieţii 

4.  dragoste 

5.  încredere în 

sine 

5.  bunăstare materială 5.  dragoste 5.  bunăstare 

materială 

6.  dragoste 6.  libertate 6.  cunoaştere 6.  viaţa activă 

7.  cunoaştere 7.  cunoaştere 7.  dezvoltare 

continuă 

7.  dezvoltare 

continuă 

8.  prieteni buni, 

fideli 

8.  dezvoltare continuă 8.  prieteni buni, 

fideli 

8.  viaţa 

productivă 

9.  dezvoltare 

continuă 

9.  dragoste 9.  bunăstare 

materială 

9.  încredere în 

sine 

10.  bunăstare 

materială 

10.  prieteni buni, fideli 10.  libertate 10.  cunoaştere 

11.  viaţa 

productivă 

11.  viaţa activă 11.  viaţa activă 11.  muncă 

interesantă 

12.  libertate 12.  muncă interesantă 12.  viaţa 

productivă 

12.  prieteni buni, 

fideli 

13.  muncă 

interesantă 

13.  viaţa productivă 13.  muncă 

interesantă 

13.  libertate 

14.  apreciere 

socială 

14.  apreciere socială 14.  creaţie 14.  apreciere 

socială 

15.  creaţie 15.  distracţii 15.  apreciere 

socială 

15.  frumuseţea 

naturii şi a 

artei 

16.  frumuseţea 

naturii şi a artei 

16.  creaţie 16.  fericirea altora 16.  distracţii 

17.  fericirea altora 17.  fericirea altora 17.  frumuseţea 

naturii şi a artei 

17.  creaţie 

18.  distracţii 18.  frumuseţea naturii şi 

a artei 

18.  distracţii 18.  fericirea 

altora 
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Din tabelul 1 observăm că pentru adolescenții din clasele a 9-a dintre valorile 

terminale prioritare sunt: sănătatea; viața familială fericită; înțelepciunea vieții 

precum și viaţa activă. Ierarhia orientărilor valorice a elevilor din aceste clase 

finalizează cu valori scop precum: creație; frumusețea naturii și a artei; fericirea altora 

și distracții ceea ce denotă că acestea sunt lipsite de importanță.  

Dintre valorile terminale prioritare pentru adolescenții din clasele a 10-ea sunt: 

sănătatea; încrederea în sine; viața familială fericită precum și înțelepciunea vieții. 

Ierarhia orientărilor valorice a elevilor din clasele a 10-ea finalizează cu valori scop 

precum: distracții; creație; fericirea altora și frumusețea naturii și a artei.  

Observăm că pentru adolescenții din clasele a 11-ea dintre valorile terminale 

prioritare sunt: sănătatea; viața familială fericită; încrederea în sine; precum și 

înțelepciunea vieții. Ierarhia orientărilor valorice a elevilor din clasele respective 

finalizează cu valori scop precum: apreciere socială; fericirea altora; frumusețea 

naturii și a artei; distracții.  

Pentru adolescenții din clasele a 12-ea dintre valorile terminale prioritare sunt: 

sănătatea; viața familială fericită; înțelepciunea vieții precum și dragoste. Ierarhia 

orientărilor valorice a elevilor din clasa a 12-ea finalizează cu valori scop precum: 

frumusețea naturii și a artei; distracții; creație și fericirea altora.  

Analizând aceste rezultate observăm că ierarhiile orientărilor valorice a elevilor 

din clasele a 9 - 12-ea sunt cu unele diferențe, totuși prioritară pentru toți este 

considerate valoarea sănătate.  

Conform rangurilor obținute ierarhiile valorilor instrumentale (mijloc) a 

adolescenților din clasele 9-12 sunt prezentate în tabelul 2.  

Tabelul 2. Ierarhiile valorilor instrumentale a adolescenților din diferite clase 
VALORI INSTRUMENTALE 

Clasa 9-a Clasa 10-ea Clasa 11-ea Clasa 12-ea 

1.  educaţie 1.  educaţie 1.  educaţie 1.  educaţie 

2.  studii 2.  independenţă 2.  raţionalism 2.  autocontrol 

3.  independenţă 3.  studii 3.  autocontrol 3.  responsabilitate 

4.  autocontrol 4.  voinţă 4.  independenţă 4.  exigenţe înalte 

5.  raţionalism 5.  responsabilitate 5.  studii 5.  raţionalism 

6.  responsabilitate 6.  raţionalism 6.  responsabilitate 6.  independenţă 

7.  voinţă 7.  energie de viaţă 7.  curaj în 

susţinerea 

opiniei proprii, 

a convingerilor 

7.  viziuni largi 

8.  viziuni largi 8.  curaj în 

susţinerea 

opiniei proprii, 

a convingerilor 

8.  energie de viaţă 8.  energie de viaţă 

9.  onestitate 9.  exigenţe înalte 9.  onestitate 9.  eficacitate în 

activitate 

10.  energie de viaţă 10.  onestitate 10.  voinţă 10.  studii 
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11.  curaj în 

susţinerea 

opiniei proprii, 

a convingerilor 

11.  autocontrol 11.  viziuni largi 11.  voinţă 

12.  acurateţe 12.  viziuni largi 12.  toleranţă 12.  curaj în 

susţinerea 

opiniei proprii, 

a convingerilor 

13.  executivitate 13.  eficacitate în 

activitate 

13.  exigenţe înalte 13.  onestitate 

14.  exigenţe înalte 14.  acurateţe 14.  eficacitate în 

activitate 

14.  acurateţe 

15.  eficacitate în 

activitate 

15.  executivitate 15.  executivitate 15.  executivitate 

16.  toleranţă 16.  toleranţă 16.  acurateţe 16.  toleranţă 

17.  delicateţe 17.  delicateţe 17.  delicateţe 17.  delicateţe 

18.  intransingenţă 

faţă de sine şi 

alţii 

18.  intransingenţă 

faţă de sine şi 

alţii 

18.  intransingenţă 

faţă de sine şi 

alţii 

18.  intransingenţă 

faţă de sine şi 

alţii 

 

Din tabelul 2 observăm că pentru adolescenții din clasele a 9-a dintre valorile 

instrumentale prioritare sunt: educație; studii; independență precum și autocontrol. 

Ierarhia orientărilor valorice a elevilor din clasele a 9-a finalizează cu valori precum: 

eficacitate în activitate; toleranţă; delicatețe și intransingenţă faţă de sine şi alţii.  

Pentru adolescenții din clasele a 10-ea dintre valorile instrumentale prioritare 

sunt: educație; independență; studii precum și voință. Ierarhia orientărilor valorice a 

elevilor din clasele menționate finalizează cu valori precum: executivitate; toleranţă; 

delicateţe și intransingenţă faţă de sine şi alţii.  

Pentru adolescenții din clasele a 11-ea dintre valorile instrumentale prioritare 

sunt: educație; raționalism; autocontrol; precum și independență; ierarhia orientărilor 

valorice a a acestor adolescenți finalizează cu valori precum: executivitate; acurateţe; 

delicateţe și intransingenţă faţă de sine şi alţii.  

Pentru adolescenții din clasele a 12-ea dintre valorile instrumentale prioritare 

sunt: educație; autocontrol; responsabilitate precum și exigențe înalte. Ierarhia 

orientărilor valorice a elevilor din aceste clase finalizează cu valori precum: 

executivitate; toleranță; delicateţe și intransingenţă faţă de sine şi alţii ceea ce denotă 

că acestea sunt lipsite de importanță.  

Rezultatele generale obținute pentru valorile terminale și instrumentale sunt 

prezentate în tabelul 3.  

Analizînd punctajul și rangul obținut (tabelul 3) pentru valorile terminale și 

valorile instrumentale observăm modul în care se stabilesc ierarhiile orientărilor 

valorice ale adolescenților, iar în tabelul 4 prezentăm aceste ierarhii. Punctajul mic 

obținut pentru valori le plasează pe acestea în vârful ierarhiei, iar punctajul mare denotă 
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faptul că valorile au fost considerate neprioritare, respectiv, adolescenții plasându-le la 

sfârșitul ierarhiei.  

Tabelul 3. Punctajul și rangul general obținut pentru valorile terminale și valorile 

instrumentale ale adolescenților 

 

VALORI 

TERMINALE 

 

Punctaj 

 

Rang 

 

VALORI 

INSTRUMENTALE 

 

Punctaj 

 

Rang 

1. viaţa activă 2376 6 1. acurateţe 3099 13 

2. înţelepciunea 

vieţii 

2112 3 2. educaţie 1382 1 

3. sănătate 1057 1 3. exigenţe înalte 3001 12 

4. muncă 

interesantă 

3154 13 4. energie de viaţă 2816 9 

5. frumuseţea 

naturii şi a artei 

3920 16 5. executivitate 3163 15 

6. dragoste 2268 5 6. independenţă 2298 3 

7. bunăstare 

materială 

2643 10 7. intransingenţă faţă de 

sine şi alţii 

4091 18 

8. prieteni buni, 

fideli 

2602 9 8. studii 2095 2 

9. apreciere socială 3514 14 9. responsabilitate 2348 5 

10. cunoaştere 2432 7 10. raţionalism 2307 4 

11. viaţa productivă 2856 12 11. autocontrol 2413 6 

12. dezvoltare 

continuă 

2593 8 12. curaj în susţinerea 

opiniei proprii, a 

convingerilor 

2805 8 

13. distracţii 4067 18 13. voinţă 2501 7 

14. libertate 2798 11 14. toleranţă 3317 16 

15. viaţă familială 

fericită 

1872 2 15. viziuni largi 2871 10 

16. fericirea altora 4009 17 16. onestitate 2875 11 

17. creaţie 3772 15 17. eficacitate în 

activitate 

3148 14 

18. încredere în sine 2200 4 18. delicateţe 3710 17 

 

Tabelul 4. Ierarhia pentru valorile terminale și valorile instrumentale ale dolescenților 
Nr. de 

ordine 
VALORI TERMINALE  Nr. de 

ordine 
VALORI INSTRUMENTALE 

1.  sănătate 1.  educaţie 

2.  viaţă familială fericită 2.  studii 
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3.  înţelepciunea vieţii  3.  independenţă 

4.  încredere în sine 4.  raţionalism 

5.  dragoste 5.  responsabilitate 

6.  viaţa activă 6.  autocontrol 

7.  cunoaştere 7.  voinţă 

8.  dezvoltare continuă 8.  curaj în susţinerea opiniei proprii, 

a convingerilor 

9.  prieteni buni, fideli 9.  energie de viaţă 

10.  bunăstare materială 10.  viziuni largi 

11.  libertate 11.  onestitate 

12.  viaţa productivă 12.  exigenţe înalte 

13.  muncă interesantă 13.  acurateţe  

14.  apreciere socială 14.  eficacitate în activitate 

15.  creaţie  15.  executivitate 

16.  frumuseţea naturii şi a artei 16.  toleranţă 

17.  fericirea altora 17.  delicateţe 

18.  distracţii 18.  intransingenţă faţă de sine şi alţii 

 

Din tabelul 4. observăm că pentru adolescenții chestionați dintre valorile 

terminale (scop) prioritare sunt: sănătatea; viața familială fericită; înțelepciunea vieții 

precum și încrederea în sine. Ierarhia finalizează cu valori scop precum: creație; 

frumusețea naturii și a artei; fericirea altora și distracții ceea ce denotă că acestea sunt 

lipsite de importanță pentru adolescenții care cau participat în cadrul experimentului.  

Conform rangurilor obținute pentru valorile instrumentale am obținut o altă 

ierarhie. Astfel observăm că pentru adolescenți prioritare sunt următoarele valori 

instrumentale: educaţie; studii; independență și raționalism. Ierarhia finalizează cu 

următoarele valori instrumentale: executivitate; toleranță; delicateţe; intransingenţă 

faţă de sine şi alţii; ceea ce, la fel, denotă că acestea nu sunt importante pentru viața 

adolescenților.  

În conformitate cu testul pentru determinarea valorilor - М. C. Яницкий, 

adolescenții consideră prioritare valorile socializării care includ indicatori precum: 1. 

bunăstarea familiei; 2. serviciu interesant, prestigios și 3. respectul altora, apreciere 

socială. Ierarhia finalizează cu următoarele valorile individualizării: 1. autorealizare 

intelectuală și creativă; 2. abilitatea de a te bucura de drepturi și libertăți democratice; 

3. făurirea unei societăți mai umane și tolerante.  

În concluzie evidențiem faptul că pentru adolescenții chestionați prioritare sunt 

valorile: sănătatea; viața familială fericită; înțelepciunea vieții precum și încrederea în 

sine; educaţia; studiile; independența și raționalismul. Totuși, este necesară o analiză 

amplă a orientărilor valorice a adolescenților în perioada actuală. Studierea minuțioasă 

a unui număr mare de adolescenți din diferite medii academice și anume licee, școli 

profesionale, centre de excelență (colegii), universități va permite reliefarea profilului 

personalității adolescentului prin orientările valorice ale acestuia.  
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„THE UGLY DUCKLING” COMPLEX - SUFFERING OF THE 

CONTEMPORARY ADOLESCENTS 

COMPLEXUL „RĂȚUȘCA CEA URÂTĂ” – SUFERINȚĂ A 

ADOLESCENȚILOR CONTEMPORANI 

Ștefaneț Diana, doctor of psychology, higher teaching degree, Center of Excellence 

in Economics and Finance, Chisinau, Republic of Moldova 

Ștefaneț Diana, doctor în psihologie, grad didactic superior,  

Centrul de Excelență în Economie și Finanțe, Chișinău, Republica Moldova 

Abstract. Technology and social crises certainly contribute to the development and 

maintenance of complexes in adolescents. The dehumanization of interpersonal relationships 

results in indifference, isolation, social phobia. The specialized dictionaries list about 100 

complexes, among which the inferiority complex is most commonly considered. As a result of 

painful experiences lived or in the case of limiting comparisons and stinging offenses from false 

friends, the Complex „Ugly Duck” appeared. These adolescents sincerely believe in their 

imperfections, they will be ashamed of their appearance, expecting sarcasm and condemnation, 

accepting criticism and injustice.  

The article explains the 3 theories that lead to the formation of the given complex: 

transactional theory and life positions; body image theory; psychosocial theory of development 

and identity crises. The author argues that as causes of the complex „Ugly Duck” are: the 

position of life „I am not OK, you are OK”; negative body image; as well as the crisis of identity, 
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when young people struggle between feelings of identity and confusion. Finally, 7 

recommendations are proposed to overcome this complex and increase the quality of personal 

life.  

Rezumat. Tehnologizarea și crizele sociale contribuie cu siguranță la dezvoltarea și 

menținerea complexelor la adolescenți. Dezumanizarea relațiilor interpersonale se soldează cu 

indiferență, izolare, fobie socială. Dicționarele de specialitate enumeră circa 100 de complexe, 

printre care cel mai frecvent se consideră complexul de inferioritate. Ca urmare a unor 

experiențe dureroase trăite sau în cazul comparațiilor limitative și jignirilor usturătoare din 

partea falșilor prieteni, a apărut complexul „Rățușca cea urâtă”. Acești adolescenți cred cu 

sinceritate în imperfecțiunile lor, vor fi rușinați de aspectul lor, așteptând sarcasmul și 

condamnarea, acceptând critica și nedreptățile.  

În articol sunt explicate cele 3 teorii care conduc la formarea complexului dat: teoria 

tranzacțională și pozițiile de viață; teoria imaginii corporale; teoria psihosocială a dezvoltării 

și crizele de identitate. Autorul susține că drept cauze a complexului „Rățușca cea urâtă” sunt: 

poziția de viață „Eu nu sunt OK, tu ești OK”; imaginea corporală negativă; precum și criza de 

identitate, când tinerii duc o luptă între sentimente de identitate și confuzie. În final sunt propuse 

7 recomandări pentru a învinge acest complex și a crește calitatea vieții personale.  

Keywords: complex, adolescents, life position, body image, identity crisis.  

Termeni-cheie: complex, adolescenți, poziție de viață, imagine corporală, criză de 

identitate 

„A fi frumos înseamnă a fi tu însuți. Nu trebuie să fii acceptat de ceilalți.  

Trebuie să te accepți tu pe tine”. (Thich Nhat Hanh) 

Din perspectiva lui C. G. Jung (1933) complexul este definit ca un „element 

nuclear”, purtător al unei semnificaţii; sustras voinţei conştiente, el este inconştient şi 

incontrolabil. De regulă, spune C. G. Jung, complexele apar în urma unor experienţe 

dureroase ale vieţii subiectului, dar pot avea şi surse diferite [apud 5].  

Perceput ca un model supărător de comportament, complexul implică relația 

unei persoane cu alții, un model de comportament social, susține Adler [1].  

Complexele, sunt evident legate mai mult de un deficit global al stimei de sine, 

decât de realitatea eventuală a defectului care complexează, convingerea că ceilalţi nu 

îl văd decât pe acesta şi că va avea consecinţe negative a ceea ce constituie complexul.  

În dicţionarele de specialitate se enumeră circa 100 de complexe, printre care 

mai frecvent evocate sunt: complexul Oedip şi complexul Electra (descrise de Freud), 

complexul Cain şi complexul Diana, complexul de inferioritate şi, complementar 

acestuia, complexul de superioritate [6].  

Complexul de inferioritate reprezintă deformarea exacerbată a propriei 

persoane ce se manifestă prin conştientizarea unei deficienţe sau incapacităţi, datorită 

propriei perspective sau a perspectivei celorlalţi. În înţelesul acordat de Adler, 

complexul de inferioritate este un efect fatal al unei comparaţii, este un simptom 

maladiv, un semn de tulburare a tendinţei normale de auto-valorificare [7].  

O formă a complexului de inferioritate este complexul Rățuștei urâte. Este 

vorba despre oameni care se consideră urâți, nu ca toți ceilalți și nedemni de iubire. Iar 

această convingere puternică, zi de zi și an de an, le otrăvește viața.  
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Acest complex prinde contur, ca și în povestea faimoasă a lui Hans Christian 

Andersen, în copilărie sub influența mediului. O bunică prea critică mereu a arătat 

nepoatei asupra defectelor înfățișării ei, părinții pe cineva îl numeau dezordonat, iar pe 

al treilea colegii răi l-au supus batjocorii. Pe cineva aceste probleme nu-l vor încovoia. 

Însă unii cred cu sinceritate în imperfecțiunile lor, se confruntă cu ele și continuă să 

joace rolul de „rățușcă urâtă” la vârsta adultă: vor fi rușinați de aspectul lor, așteptând 

sarcasmul și condamnarea, acceptând critica și nedreptățile.  

Nu vom diminua rolul comparației cu alți copii și acceptarea propriei imagine 

în formarea acestui complex, atunci când începi să te îndoiești de propria atractivitate. 

Vom susține ideea că e dăunătoare comparația cu alții și, invers, este benefică 

comparația cu tine însuți: să observi succesele tale, progresul Tău de azi comparativ cu 

Tine cel de ieri.  

Poate că unele afirmații stupide și crude ale adulților consolidează încrederea 

copilului că este urât, dar, în timp, fata (sau băiatul) se schimbă, corpul se transformă, 

dispare acneea, dispar brațele lungi, disproporția corporală, trăsăturile se armonizează, 

aspectul devine mult mai simpatic și mai interesant și, în curând, nu mai rămâne nimic 

din adolescentul stângaci și nearătos: fetița devine o fată frumoasă, iar băiatul devine un 

tânăr chipeș.  

Cu toate acestea, în interior persoana continuă să se considere cea mai 

nevrednică dintre toate, zăpăcită, urâcioasă, slabă, incompetentă și așa mai departe! 

Deținând o figură minunată și un chip fermecător, se comportă ca și cum ar fi cea mai 

urâtă. E o discrepanță vădită dintre aparență și simțul interior al sinelui! 

Cum apare, cum se dezvoltă și cum se menține acest complex? Au fost 

evidențiate 3 teorii care explică aceste lucruri:  

- teoria tranzacțională și pozițiile de viață; 

- teoria imaginii corporale;  

- teoria psihosocială a dezvoltării și crizele de identitate.  

Care este poziția de viață a rățuștei urâte? 

Fiecare avem o poziţie în care petrecem cel mai mult timp şi în care 

experimentăm sentimente familiare. Această poziţie este cea pe care am ales-o în 

copilărie ca şi poziţie de bază. Alegerea a fost făcută pe baza informaţiilor limitate, 

disponibile nouă atunci în calitate de copii, şi este posibil să beneficiem de regândirea 

acestei decizii despre noi şi ceilalţi, adică de a ne permite nouă înşine să alegem 

schimbarea modului în care relaţionăm cu ceilalţi.  

Încă din primii ani de viață, adoptăm o anumită „poziție de viață” față de noi și 

față de ceilalți. Majoritatea, chiar și cei cu o copilărie fericită, acționează din poziția 

„Eu nu sunt OK, Tu ești OK”, susține Thomas A. Harris. Plecând de la cele trei stări ale 

eului din analiza tranzacțională (Copil, Părinte, Adult), psihiatrul american 

demonstrează în ce fel această „poziție de viață” negativă contaminează viața Adultului 

[4].  
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Analiza Tranzacțională conturează 4 poziții de viață despre propria persoană şi 

despre cei din jurul nostru. Astfel oamenii pot avea 4 atitudini sau poziţii de bază în 

relaţiile cu ceilalţi. Aceste poziţii sunt: 

- Eu sunt OK. Tu eşti OK.  

- Eu nu sunt OK. Tu eşti OK 

- Eu sunt OK. Tu nu eşti OK 

- Eu nu sunt OK. Tu nu eşti OK. (vezi Fig. 1) 

- Ne vom opri la poziția a 3: Eu nu sunt OK, tu ești OK.  

- Eu nu sunt OK, tu ești OK (cadranul 3, albastru) 

Ajungem în viață la o asemenea poziție atunci când auzim prea multe critici. 

Când suntem comparați cu un ideal al părinților, când ni se transmite mesajul că suntem 

iubiți doar condiționat, atunci când facem ceva bine și frumos: „Nu ești suficient de bun, 

uite, X de ce poate?”, „Dacă nu ești cuminte, nu te mai iubesc!”.  

Persoana cu această poziție de viață este adesea cea care cedează, care așteaptă, 

care rabdă comportamente neplăcute și frustrante, persoana care nu-și exprimă părerile. 

Îi idealizează pe ceilalți și are sentimentul ratării: „Eu nu sunt suficient de bun. ”, „Nu 

merit să fiu iubit. ”.  

Atitudinea poziției Eu nu sunt OK, Tu ești OK este de victimizare: victima care 

se complace, care suspină pe la colțuri dar nu schimbă nimic. Pentru că ea nu e OK, de 

fapt merită tot ce i se întâmplă [4].  

Figura 1. Poziții de viață 

Exercițiu 1. „Poziția mea de viață” [9, p. 89].  

Vă oferim un mic sfat: nu vă grăbiți să vă etichetați. Cel mai probabil sunteți 

cunoscut cu fiecare dintre cele patru poziţii. Fiți un observator. După un timp relativ 

scurt, veți deveni conştient(ă) care este poziţia dvs. psihologică „preferată”.  

 Eu sunt OK  

Tu 

nu 

ești 

OK 

EU +, TU – 

Eu mă supraevaluez și te devalorizez 

Ex. : „Este greșeala ta! Eu sunt cel mai 

bun, așa că te-am învins!” 

Sentimente: EU te disprețuiesc, ȚIE îți 

este teamă.  

EU +, TU + 

Eu mă accept și te accept și pe tine 

Ex. : „Care este problema? Haide s-

o rezolvăm împreună!” 

Sentimente: emoții spontane (bucurie, 

dorință, atașament, tristețe, teamă de 

ambele părți) 
Tu 

ești 

OK EU –, TU – 

Mă devalorizez și te devalorizez 

Ex. : „Este vina noastră! Nu suntem 

buni de nimic!” 

Sentimente: depresie sau disperare, 

pentru ambii indivizi.  

EU –, TU + 

Mă devalorizez și te valorizez 

Ex. : „Eu sunt vinovat și este clar că 

ești cel mai bun!” 

Sentimente: îmi este rușine și am 

admirație față de tine.  

 Eu nu sunt OK  
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Prin urmare, primele întrebări importante pe care trebuie să vă obişnuiți să vi le 

adresați înainte de orice comunicare este „Cât de mult îmi pasă de persoana din fața 

mea?” şi „Cum mă percep pe mine în relaţie cu persoana din faţa mea?”.  

Descriere: Alege cinci persoane din anturajul tău (de la serviciu, de acasă, din 

cercul de prieteni, etc.) şi analizează.  

Care este atitudinea ta (poziţia) preponderentă în relaţia cu fiecare din aceste 5 

persoane? 

Ce ai putea să faci pentru a te muta în poziţia OK-OK? 

Ce crezi că ar fi indicat să facă acele persoane pentru a avea faţă de cei din jur 

o atitudine OK- OK?  

Ai putea să le sugerezi acest lucru? Cum? 

Acest exerciţiu merită făcut împreună cu un prieten care să treacă la rândul său 

prin aceleași întrebări. Cu siguranță veți obține conștientizări interesante, cu atât mai 

mult cu cât dispuneți de mai multe păreri în legătură cu subiectul analizat. Analizați 

aceste puncte de vedere diferite şi decideți în ce poziţie vă aflați având încredere în 

intuiţia dvs.  

Comentariu: Recomandabilă desigur este Poziţia 1: (+ +) „Eu sunt OK. Tu eşti 

OK”. Este o poziție sănătoasă psihologic. În această poziţie simţim că merităm să fim 

iubiţi şi acest lucru este valabil şi pentru ceilalţi. Din această poziţie ne putem rezolva 

problemele în mod constructiv, suntem capabili să acceptăm valoarea şi importanţa 

celorlalţi şi putem relaţiona asertiv cu ceilalţi.  

În această poziție putem avea succes în munca noastră, în relaţiile cu ceilalţi şi 

ne putem îndeplini obiectivele. Ne dorim ca atât noi, cât şi ceilalţi, să ieşim în câştig din 

tranzacţiile şi negocierile pe care le facem.  

Rolul imaginii coprorale în formarea complexului „rățușca cea urâtă” 

Rățușca cea urâtă suferea din cauza că se considera urâtă. Și acest lucru îl auzea 

zilnic de la păsările domestice, de la frații care se râdeau de ea, de la mama care în final 

a cedat părerii mediului. Acest lucru ne vorbește despre faptul cât este de important Eul 

fizic, conturarea imaginii corporale, în formarea personalității.  

Imaginea corporală este mai mult decât o imagine mentală a felului în care 

arătăm, ea reprezintă relația personală cu propriul corp, cuprinzând percepții, 

convingeri, gânduri, sentimente și acțiuni aferente imaginii noastre fizice.  

Cum se formează și care este rolul imaginii corporale  

Imaginea corporală se construiește în interior, dar pe baza informaţiilor primite 

din mediul social. De aceea, se consideră că mediul socio-cultural (reclamele, rolurile 

de gen, normele culturale) influenţează percepţia de sine, deoarece impune modele 

pentru ce este indezirabil.  

Imaginea corporală cuprinde mai multe elemente: 

- percepţia vizuală a propriului corp; 

- evaluarea propriului aspect fizic; 
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- ce credem despre felul în care ceilalţi ne percep; 

- percepţia kinestezică (cum ne simţim corpul în spaţiul înconjurător); 

- nivelul de conexiune cu propriul corp [2].  

Autoanaliză. Pentru a vă forma o idee despre propria imagine corporală vă 

propunem să răspundeți la întrebările:  

Există aspecte ale imaginii mele fizice care îmi sunt total antipatice?  

Mă gândesc mai mult la lucrurile care îmi displac în legătură cu propria 

înfățișare decât la cele care îmi plac?  

Petrec mult timp făcându-mi griji în legătură cu ce cred ceilalți despre felul în 

care arat?  

Este înfățișarea mea cu adevărat importantă în stabilirea propriei valori? 

Se întâmplă să evit anumite activități ori situații pentru că sunt conștient de 

propria înfățișare?  

Sentimentele mele în legătură cu felul în care arăt mă împiedică să mă accept și 

să mă bucur de viață de zi cu zi?  

Există dificultăți în a-mi accepta propriul corp sau aș prefera mai degrabă să am 

altul? (Chase, 2016).  

Răspunsul pozitiv la 5 dintre ele trebuie să vă pună în gardă. De fapt, 

adolescentele își formează percepțiile despre sine, atractivitatea și acceptarea propriului 

corp încă din copilărie. Rolul părinților este fundamental în protejarea și profilaxia unei 

imagini corporale pozitive. Până a intra în vârsta pubertară, copilul trebuie să aibă 

încredere în sine și să-și accepte corpul propriu: se va evita comunicarea că are dinți 

urâți, ochi mici, urechi mari, unghii deformate, statură nepotrivită sau nas lung etc. 

Psihologii recomandă invers de a sublinia atractivitatea și frumusețea la copilul tău, 

ajutându-l să se îngrijească de înfățișare, garderobă, ținută. Abia mai târziu, în vârsta 

pubertății vom insista și pune accent pe interesele fiicei/fiului, pe plăcerea de la 

activitatea realizată!  

Nu vom nega influența și presiunea pe care o exercită mass media, FB și toate 

rețelele de socializare asupra adolescentelor și tinerelor. Indiferent de perioada istorică 

în care trăim societatea ne va impune careva norme de frumusețe.  

Cu cât ne lăsăm mai mult influențați și influențate de aceste tipare de frumusețe, 

cu atât va scădea și mai mult încrederea în propria atractivitate. Întotdeauna va exista 

altceva sau altcineva cu care mă compar și astfel un alt standard nerealist. Indiferent de 

rezultatul comparației, voi deveni și mai vigilent la alte posibile „amenințări”, voi avea 

îngrijorări constante, care pot contribui la apariția depresiei și a anxietății sau cresc 

riscul perfecționismului, narcisismului.  

Prin urmare, imaginea corporală nu este o reproducere fidelă a corpului, 

obiectiv, ci mai degrabă o interpretare personală și subiectivă a aspectului lor.  

Pentru multe adolescente, imaginea fizică este strâns legata de stima de sine. 

Legătura dintre imaginea corporală și stima de sine este mai puternică în adolescență 

decât în oricare altă perioadă a vieții.  

Distingem 2 tipuri de imagine corporală: pozitivă și negativă.  
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Imaginea corporală pozitivă înseamnă că te accepți cu adevărat și îți place 

modul în care arăți chiar acum și nu încerci să-ți schimbi corpul pentru a te încadra în 

modul în care crezi că ar trebui să arăți. Aceasta înseamnă recunoașterea calităților și a 

punctelor forte care te fac să te simți bine dincolo de kg, formă sau înfățișare și să te 

împotrivești presiunii de a lupta pentru mitul corpului „perfect” pe care îl vezi în mass-

media, online, în comunitățile tale.  

Imaginea corporală negativă (distorsionată) se referă la percepția nerealistă a 

modului în care o persoană își vede propriul corp, formele și dimensiunile pe care o 

persoana și le atribuie față de cum sunt în realitate.  

O imagine corporală negativă aduce cu sine probleme precum: stimă de sine 

scăzută, sentimente de inadecvare, devalorizare personală, sentiment de lipsa de 

feminitate/ masculinitate, depresie, anxietate interpersonală, tulburări de comportament 

alimentar ș. a.  

Care sunt semnele unei imagini corporale negative? 

- preocupare excesivă de a se privi în oglindă sau masca indiferenței; 

- critici frecvente la adresa propriului corp; 

- comparații cu alte persoane; 

- exprimarea invidiei față de corpul unei prietene sau de al unei celebrități; 

- preocupare de greutate, încercând să compenseze astfel anumite nemulțumiri.  

Ce probleme creează imaginea corporală negativă? 

O imagine corporală negativă ne creează o serie de probleme în viața de zi cu 

zi cum ar fi: scăderea respectului de sine; ne simțim inadecvați ca persoane, ne 

considerăm persoane lipsite de valoare; anxietate în relațiile cu alte persoane; lipsa de 

feminitate sau masculinitate, depresie, tulburări severe ale comportamentului alimentar 

(anorexia, bulimia, binge eating disorder BED – pofta necontrolată de mâncare), 

tulburare dismorfică corporală (TDC sau „tulburarea urâțeniei închipuite”) și anxietate 

în cadrul relațiilor sexuale cu afectarea comportamentului sexual conducând, în final, la 

o viață sexuala neîmplinită [2]. O imagine corporală negativă este periculoasă, ne face 

nefericiți din cauza înfățișării noastre, afectându-ne calitatea vieții. Dacă sunteți 

îngrijorat(ă) de imaginea ta corporală, acestea sunt o parte din întrebările pe care ar 

trebui să vi le puneți: 

- Percepția mea despre mine este distorsionată de expunerea „perfecţiunii” din 

mass-media? 

- Mă surprind deseori criticându-mă de felul cum arăt? 

- Ce mă oprește să îmi iubesc corpul așa cum este? 

- Dacă aș schimba ceva la mine, oare voi fi fericit(ă)? Dar dacă nu va fi așa? 

- Cum ar fi viața mea dacă m-aș accepta așa cum sunt? 

Dacă considerați că nu puteți trece singur peste acest moment critic din viața 

dvs. , nu ezitați să contactați un psiholog sau psihoterapeut care vă va îndruma și vă va 

ajuta să analizați cauzele percepției legate de imaginea corporală, de ce aveți o imagine 

corporală proprie negativă, să descoperiți punctele forte și punctele slabe ale propriei 

imagini corporale și vă va învăța cum să vă transformați relația cu propriul corp, 
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ajungând la o stare de acceptare și mulțumire. În final, veți dezvolta o imagine corporală 

sănătoasă.  

Impactul crizei de identitate asupra dezvoltării complexului  

Renumitul fondator al Teoriei psihosociale Erik Erikson a fost cel care a introdus 

termenul de „criză de identitate”, crezând că este unul dintre cele mai importante 

conflicte interioare cu care oamenii se confruntă în dezvoltarea personală. Potrivit lui 

Erikson, criza de identitate este o perioadă de analiză intensă a diferitelor modalități de 

raportare la sine. De asemenea, criza de identitate este considerată ca fiind singurul 

conflict puternic pe care o persoană îl are de înfruntat în această viață [3]. Erikson 

considera că omul trece prin 8 etape de dezvoltare. La rândul său, fiecare etapă de 

dezvoltare este caracterizată prin evenimente şi conflicte, sarcini specifice de rezolvat 

pe care copilul şi mai târziu adolescentul, adultul trebuie să le parcurgă şi să le 

soluţioneze adecvat pentru fiecare vârstă sau etapă specifică. Astfel, personalitatea 

individului este un produs al modului cum au fost soluţionate aceste crize sau conflicte. 

Deci, care sunt cele 8 etape de dezvoltare? 

Stadiul de la naștere – 1 an. Criza: încredere primară versus neîncredere 

primară.  

Stadiul 1-3 ani. Criza: autonomie versus îndoială, rușine.  

Stadiul 3-6 ani. Criza: inițiativă versus culpabilitate.  

Stadiul 6-12 ani. Criza: competență versus inferioritate.  

Stadiul 12-20 ani. Criza: identitate de sine versus confuzie de rol.  

Stadiul 20-30/35 ani. Criza: intimitate versus izolare de ceilalți.  

Stadiul 35-65 ani. Criza: realizare versus stagnare.  

Stadiul după 65 ani. Criza: integritate psihică versus disperare [11] 

Ne vom opri mai amănunțit la descrierea crizei a 5. Analiza crizei din vârsta 

adolescenței, va permite înțelegerea apariției insatisfacției de propriul Eu, de fapt 

echivalentă cu neacceptarea propriei înfățișări, cu hiperbolizarea unor defecte și 

neajunsuri. Desigur, recomandăm, să citiți toate etapele pentru a înțelege procesul 

formării personalității umane.  

Între 12-20 ani este stadiul în care adolescenții caută să-și dezvolte propria 

identitate personală și vocațională, încearcă să se identifice cu un rol profesional. În 

același timp își formează și comportamente specifice rolului sexual. Este o perioadă de 

tatonare a comportamentului sexual în care băieţii, de exemplu, se dau cu gel, îşi fac 

țepi, iar fetele se machiază şi încearcă să se pună în evidenţă printr-o vestimentaţie cât 

mai scurtă [3, 10].  

Este perioada întrebărilor „Cine sunt eu?”, a căutărilor, adolescentul își dorește 

să aibă inițiativă dar, de multe ori, este sau se simte stopat de limitele impuse de părinți 

[8].  

Sfat pentru părinți: țineți minte scopul educațional al acestei etape este de 

formare a autonomiei copilului prin acordarea unei anumite independențe, discret 

controlată de părinți.  
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Adolescenții trebuie să afle care este rolul lor și ce credințe au pentru a-și 

construi o identitate puternică, în caz contrar, poate apare confuzia în legătură cu propria 

persoană, confuzia dintre ceea ce este şi ceea ce doreşte să fie.  

Atenție! Părintele care şi la această vârstă îşi însoţeşte copilul la examen şi-l 

aşteaptă în curtea liceului sau a facultăţii, creează şi întreţine dependenţa acestuia. Adler 

spunea că: „orice copil problemă este un părinte problemă”.  

N. B. ! Presiunile puternice din partea părinţilor sau a societăţii pot determina 

dezorientarea şi disperarea adolescentului; acestea au ca rezultat înstrăinarea fizică sau 

psihică de mediile normale, iar în cazurile extreme ale difuziunii rolului, tânărul poate 

adopta o identitate negativă. Spre deosebire de băieţi, fetele se dezvoltă diferit privind 

dezvoltarea identităţii, acestea manifestând tendinţa de amânare a dezvoltării identităţii 

până la găsirea partenerului de viaţă, care are un rol important în determinarea statutului 

lor. Reamintim că ieșirea din criză se poate face în mod pozitiv sau negativ.  

Efecte pozitive: Capacitatea de a se percepe ca o persoană consecventă, cu o 

identitate personală puternică.  

Efecte negative: Confuzie în legătură cu cine este şi ce reprezintă, incapacitatea 

de a lua decizii şi a alege în mod special în privinţa vocaţiei, a orientării sexuale etc.  

Erik Erikson susține că „Numai după ce a fost stabilit un sens rezonabil al 

identității, este posibilă o intimitate reală cu ceilalți. Tinerii care nu sunt siguri de 

identitatea lor se îndepărtează de intimitatea interpersonală și pot deveni, în calitate de 

adult, izolați sau lipsiți în spontaneitate, căldură sau schimbul real de părtășie în relația 

cu ceilalți. ” (1959) 

Cercetătorii au descoperit faptul că aceia care și-au luat un angajament puternic 

față de o identitate anume au tendința de a fi mai fericiți și mai sănătoși față de aceia 

care nu au făcut acest lucru. Aceia cu o stare de difuzie a identității au tendința de a 

simți că nu își găsesc locul pe lume și nu reușesc să capete o identitate. Astfel, apariția 

crizei de identitate se petrece în timpul adolescenței, atunci când oamenii duc o luptă 

între sentimente de identitate și confuzie. Într-o lume în continuă mișcare din prezent, 

crizele de identitate sunt mult mai comune decât în zilele lui Erikson. Explorarea 

diferitelor aspecte ale sinelui în diverse arii ale vieții, incluzând rolul la serviciu, în 

cadrul familiei și în relațiile sentimentale, poate ajuta la întărirea propriei identități.  

Cum să scapi de acest complex? 

Desigur, poți și ar trebui să scapi de complex! Omul nu are dreptul să se 

subestimeze pe sine! Cunosc o mulțime de exemple opuse: o tânără nu ruptă din soare, 

are o privire sigură, zâmbet deschis, ținută dreaptă, voce fermă, devine visul multor 

tineri, și nimeni nu observă defectele, neajunsurile ei; un bărbat nu prea arătos se 

comportă așa de încrezător ca și cum ar fi frumos, și știți, oamenii din jurul său încep să 

fie pătrunși de încrederea lui și să vadă doar trăsăturile lui atractive!  

Prin urmare, este nevoie urgent să aveți grijă de dvs. și de stima dvs. scăzută de 

sine: scrieți cu majuscule pe o foaie de hârtie: „EU SUNT CEL MAI FRUMOS, CEL 

MAI INTELIGENT, CEL MAI – CEL MAI!” - și citiți acest lucru în fiecare zi cu voce 

tare și în gând.  
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Altă recomandare: țineți un jurnal în care veți scrie toate complimentele și 

elogiile pe care le veți auzi în adresa dvs. Treptat, veți fi surprinși să aflați că nu sunteți 

atât de rar lăudat, că sunteți apreciat și iubit, și atunci posibil veți putea să vă priviți cu 

alți ochi.  

Pentru început, merită să înțelegeți mediul dvs. : scapă de persoanele care vă 

reduc respectul de sine. Și astfel de personaje se pot ascunde chiar sub pretextul celor 

mai buni prieteni. Prietena care se râde de acneea ta, de unghiile mici, de pieptul prea 

mare etc. Începe să faceți ceea ce funcționează bine pentru dvs. Aveți abilități sportive? 

Așadar, în secțiunea de sport vă vor iubi și vă vor respecta. Aveți talent la pictură? 

Desenați! 

Merită să luăm în considerare schimbările de aspect. Uneori, puii urâți înșiși își 

subliniază defectele. Cunosc o femeie care a fost întotdeauna jenată de urechile ușor 

proeminente și, în același timp, toată viața (!) și-a pieptănat părul la spate. Încercați să 

vă schimbați radical machiajul, coafura și stilul vestimentar. Și poate, uitându-vă în 

oglindă, veți vedea în sfârșit o lebădă grațioasă albă [9].  

Vă amintiți de la cine rățușca cea urâta a aflat că a încetat să mai fie urâtă și că 

s-a transformat într-o frumoasă lebădă? De la alte lebede! Prin urmare, trebuie să 

învățați să aveți încredere în alte persoane; când spun că sunteți frumos, deștept, 

interesant și așa mai departe, înseamnă că sunteți într-adevăr frumos, deștept și 

interesant. Acceptați complimentele și nu uitați să spuneți „mulțumesc”.  

Concluzii 

Răspunsul la întrebarea „Cine sunt Eu?” este DECISIV. Apărută la vârsta 

adolescentă, întrebarea dată provoacă adolescentului multiple insatisfacții, căutări, 

analize și re-analize, deseori durere și suferință.  

Anume căutarea răspunsului și ciocnirea cu așteptările, realitatea și capacitatea 

noastră de a reacționa – Luptă! Îngheață! Sau Fugi! – vor conduce la MATURIZARE, 

metamorfoză, transformare! Vorbim despre ACCEPTARE! Da, este dificil să rezolvi 

problema într-o astfel de situație, scăparea de obiceiurile vechi, de ex. obiceiul de a fi 

invizibil, este și mai dificilă. Dar trebuie să acționați, altfel vă puteți trăi întreaga viață 

așteptând un stol de lebede, care vă va primi.  

Deci, NU fiți indiferent! Acționați! Fiți propriul creator – lucrați la schimbarea 

imaginii dvs. pe una pozitivă sănătoasă!  

Din ce în ce mai mult, ajung la concluzia că frumusețea nu este atât în 

„aparență”, cât în „capul” persoanei. O fată se consideră atrăgătoare și găsește modalități 

de a-și sublinia punctele tari și de a ascunde defectele. Alta este sigură că arată rău și, 

în loc să lucreze la aspectul ei, încearcă să se ascundă de oameni. Și, ca urmare, devine 

într-adevăr un șoricel invizibil și gri.  

În final, Vă recomandăm să executați următorii pași pentru a vă feri de influența 

negativă a presiunilor din exterior și pentru a fi în armonie cu sine, cu propriul corp [9, 

p. 98].  

Comparația socială este ceva ce ni se întâmplă în mod automat. Atunci când o 

simțim, ne putem redobândi controlul poziționându-ne în prezent. Micșorați puterea 
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comparațiilor sociale. Limitați expunerea la mediile on-line. Tiparele și normele de 

frumusețe sunt nerealiste pentru majoritatea fetelor și femeilor și se schimbă de-a lungul 

timpului. Atunci când imaginea noastră de sine este mai mult influențată de standarde 

și de tipare, avem nevoie să depunem energie mai mare pentru a ne regăsi pe noi înșine. 

Oferă-ți apreciere și concentrează-te pe calitățile, abilitățile, talentele tale. Avem nevoie 

să construim relații în care să ne simțim în siguranță și în care să avem încredere – atât 

cu noi înșine, cât și cu cei din jurul nostru. Depuneți efort pentru a îmbunătăți relațiile, 

pentru a vă adapta. Găsește-ți propriul stil care să te reprezinte, să îți fie comod și să te 

avantajeze. Și, desigur, manifestă dragoste față de propriul corp, față de propria 

persoană. Lucrați la acceptarea diferențelor și acceptarea propriului corp. Învățați să vă 

respectați corpul. În procesul de acceptare ajută plimbările, sportul, masajul, exerciții 

de mindfulness. E un proces lung, care se întâmplă treptat, cu multă răbdare și energie. 

Dacă nu reușiți să treceți singur peste acest moment critic din viaţa dvs. , contactați un 

psiholog/ psihoterapeut care vă va îndruma!  

N. B. ! „A ne accepta pe noi înșine înseamnă să ne valorificăm atât 

imperfecțiunile, cât și calitățile”. (Sandra Bierig) 
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and disrespect for others are part of personality traits with antisocial disorder. Predominantly, 

the antisocial personality manifests his/her behavior through aggression and hostility towards 

others and towards him(her)self. Another decisive factor in the development of antisocial 

behavior is the family environment in which the person and existing social relationships 

developed, the emotional support received from those around. In the present study we will 

analyze an illustrative case, in which we will be able to review all the characteristics and 

symptoms of the personality with antisocial disorder according to DSM / ICD. It is a case of a 

woman of about 33 years old, with a family, social and behavioral history drawn exactly as in 

the book, including all the signs of antisocial personality disorder. It is about a personality who, 

in a few years, "gathered" more than 40 registered cases of law violation. But before describing 

the case itself, it seems necessary to define theoretically the antisocial personality disorders.  

Rezumat. Elementele definitorii ale tulburării de personalitate antisocială sunt 

caracterizate prin comportamentul inadecvat în respectarea legilor, regulilor, cutumelor, 

normelor moral-culturale în mod repetat, caracterul de nerespectare a legilor fiind de depistat 

timpuriu. Comportamentul perturbator și nerespectarea celorlalți fac parte din caracteristicile 

personalității cu tulburare antisocială. În mod preponderent personalitatea antisocială îșii 

manifestă comportamentul prin agresiuni și ostilitate față de ceilalți și fată de sine. Un alt factor 

decisiv în dezvoltarea comportamentului antisocial este mediul familial în care s-a dezvoltat 

persoana și relațiile sociale existente, suportul emoțional primit de la cei din jur. In studiul de 

față vom analiza un caz ilustrativ, în care vom putea revedea toate caracteristicele și simptomele 

personalității cu tulburare antisocială conform DSM/ICD. E un caz al unei femei de aproximativ 

33 ani, cu un istoric familial, social si comportamental exact desenat ca la carte, cuprinzând 

toate semnele ale tulburării de personalitate antisocială. Este vorba de o personalitate care în 

câțiva ani, „a strâns” mai mult de 40 de procese verbale de încălcare a legislației. Însă până a 

descrie cazul propriu-zis ni se pare necesar să definim teoretic tulburările de personalitate 

antisocială.  

Keywords: personality disorder, antisocial personality disorder, antisocial behavior.  

Termeni-cheie: tulburare de personalitate, tulburare de personalitate antisocială, 

comportament antisocial.  

Introducere – fundamentare teoretică 

Codul de Procedură Penală stipulează că, dacă este bănuită o boală psihică în 

cazul unei persoane aflate în stare de arest și sub urmărire penală aceasta trebuie să fie 

internată în instituţia psihiatrică, adaptată pentru deţinerea persoanelor arestate. În 

același timp, arestul preventiv trebuie revocat fiind dispusă efectuarea unei expertize 

psihologico-psihiatrice [1].  

Deși legea spune că pentru efectuarea expertizei psihiatrice, persoanele 

suspectate că ar avea o maladie psihică ar trebui spitalizate în secţiile instituţiei publice 

de expertiză judiciară special utilate în acest scop, în Republica Moldova astfel de 

instituții nu există. Din păcate din cauza tratării incorecte a persoanelor cu tulburări 

mintale, în timpul detenției semnele maladiilor se agravează. Considerăm abordarea 

acestui studiu de caz actuală pentru societatea autohtonă pentru că actualmente oamenii 

cu tulburări de personalitate antisocială nu sunt corect tratați de către sistem. Mai mult 

decât atât, nici societatea nu este pregătită pentru depistarea acestor persoane. Astfel 

înțelegerea funcționării sistemului psihic a persoanelor cu tulburări mintale este 

indispensabilă pentru prevenirea infracțiunilor realizate de aceștea.  
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Noi vom începe de la definirea tulburării de personalitate. Tulburarea de 

personalitate reprezintă un model persistent de trăiri interioare și de comportament care 

se îndepărtează semnificativ de la normele mediului cultural din care provine individul, 

este pervaziv și rigid, debutează în adolescență sau la vârsta adultă, este stabilă în timp 

și conduce la suferință sau la disfuncție. În speță, tulburarea de personalitate antisocială 

se caracterizează printr-un tipar de desconsiderare și încălcare a drepturilor celorlalți 

[2].  

Principala caracteristică a persoanelor cu tulburări de personalitate antisocială 

constă în nerespectarea sau încălcarea drepturilor altora în mod repetat, pe un termen 

lung. Personalitatea antisocială denotă o conștiință scăzută, un simț moral slab dezvoltat 

și un comportament agresiv, impulsiv, însoțit de probleme juridice în sfera diferitor 

tipuri ale criminalității [3].  

Sigla lingvistică pentru a defini acest diagnostic diferă în cadrul Manualului de 

Diagnostic și Statistic al Tulburărilor Mintale (prescurtat DSM) față de Clasificarea 

statistică internațională a bolilor și problemele de sănătate înrudite (prescurtat ICD). 

Dacă în DSM această tulburare se numește tulburare de personalitate antisocială, în ICD 

o găsim ca disfuncția personalității disociale. În ambele cazuri caracteristicile definitorii 

sunt similare.  

Conform DSM-V tulburarea de Personalitate Antisocială se definește prin 

următoarele criterii [2].  

A.  Există un pattern pervasiv de desconsiderare și violare a drepturilor altora 

aparând de la etatea de 15 ani, ca indicat de 3 (sau mai multe) dintre urmatoarele: 

1.  incapacitate de a se conforma normelor sociale în legatură cu 

comportamentele legale, indicată de comiterea repetată de acte care constituie motive 

de arest; 

2.  incorectitudine, indicată de mințitul repetat, uzul de alibiuri, manipularea 

altora pentru profit sau plăcere personală; 

3.  impulsivitate sau incapacitate de a plănui dinainte; 

4.  iritabilitate și agresivitate, indicate de luptele sau atacurile corporale 

repetate; 

5.  neglijență nesăbuită pentru siguranța sa sau a altora; 

6.  iresponsabilitate considerabilă, indicată prin incapacitatea repetată de a avea 

un comportament consecvent în muncă ori de a-și onora obligațiile financiare; 

7.  lipsa de remușcare, indicată prin a fi indiferent ori a justifica de ce a făcut să 

sufere ori a maltratat sau a furat de la altul.  

B.  Comportamentul antisocial nu survine exclusiv în cursul schizofreniei ori al 

unui episod maniacal.  

C.  Individul este in etate de cel putin 18 ani.  

D.  Există proba unei tulburări de conduită cu debut inainte de 15 ani.  
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ICD-10 oferă următoarele criterii pentru disfuncția personalității disociale. 

Persoanele cu aceste tulburări sunt sesizate prin observarea discrepanței dintre 

comportamentul pacientului și normele sociale, care este caracterizată prin [4]: 

1.  Nepăsare față de sentimentele celorlalți; 

2.  Atitudine marcată și persistență de iresponsabilitate și disprețuire a 

normelor, regulilor și convențiilor sociale; 

3.  Incapacitatea de a menține relații durabile, deși nu există nici o dificultate în 

stabilirea lor; 

4.  O toleranță scăzută la frustrare și un prag scăzut de control al tendințelor de 

a manifesta agresivitate, inclusiv violență; 

5.  Incapacitatea de a trăi sentimentul de vină și de a învăța din experiență 

inclusiv din pedepse; 

6.  O înclinație marcantă de a da vina pe alții sau de a oferi explicații plauzibile 

pentru comportamentul care a adus pacientul în conflict cu societatea; 

De asemenea ca trăsătură asociată poate fi prezentă și iritabilitatea. Tulburarea 

de conduită din copilărie sau adolescență, cu toate că nu e prezentă în mod inevitabil, 

poate aduce un suport diagnostic.  

După cum se observă, ambele manuale oferă criterii similare pentru 

diagnosticarea tulburării. Asociația Americană de Psihiatrie, în Manualul Diagnostic și 

Statistic al Tulburărilor Mintale, diagnostichează comportamentul antisocial persistent 

ca tulburare de personalitate antisocială. Anomalii ale cortexului prefrontal al creierului 

pot fi factori de risc genetic în dezvoltarea tulburării de personalitate antisocială [5], iar 

leziunile cerebrale prenatale, consumul de droguri matern în timpul sarcinii, greutatea 

scăzută la naștere, complicațiile la naștere sau leziunile traumatice ale capului și bolile 

cronice includ factorii de risc neurobiologici [6].  

Acea tulburare are o rădăcină într-un comportament inadecvat în copilărie, iar 

ca o tulburare mintală poate fi diagnosticată la vârstă adultă [7]. În DSM, unul dintre 

criteriile importante nominalizate sunt problemele de conduită a persoanei până la vârsta 

de 15 ani. Acele comportamente pot fi manifestate sub forma tipar repetitiv și persistent 

de comportament, în care sunt încălcate drepturile fundamentale ale altora sau normele 

majore corespunzătoare vârstei.  

Comportamentul antisocial persistent, precum și lipsa de respect față de ceilalți 

în copilărie și adolescență, este cunoscută sub numele de tulburare de comportament și 

este precursorul tulburării de personalitate antisocială [8]. Un alt specificator în cadrul 

tulburării de comportament este un stil de relaționare dur și insensibil al copiilor. În 

plus, cercetările din domeniu arată că tratamentul este mai eficient în cazul în care boala 

a debutat în adolescență față de cazul în care boala a debutat în copilărie [9].  

Tendința de a fi disprețuitori, duri, plini de cinism față de libertatea, durerea 

celorlalți este specifică persoanelor cu tulburare de personalitate antisocială. Acestora 

le lipsește cu desăvârșire capacitatea de a fi empatici. Aceste persoane au o părere 

nerealist de pozitivă despre sine, le place să se laude, fiind aroganți, orgolioși, obraznici. 
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O caracteristică pregnantă este că ei consideră munca josnică pentru statutul lor, astfel 

preferă să paraziteze, să fie întreținuți de ceilalți. Totuși acestea au un farmec lipsit de 

sinceritate, știu cum să impresioneze pe cei din jur, ca să-i atragă în propriile mreje și 

să îi exploateze. Acești trei factori sunt predictivi pentru infracțiuni [2].  

În plan social, persoanele cu tulburare antisocială nu sunt decât foarte rar 

monogami, având de regulă o istorie sexuală cu multipli parteneri sexuali. Privind 

relația cu copiii lor, aceștia rareori locuiesc impreună cu ei. Acești copiii sunt în grija 

buneilor, vecinilor. Dar chiar în cazul în care o persoană cu tulburare antisocială 

locuiește cu proprii copii, aceștia suferă de malnutriție, lipsa igienii minime etc [2].  

Spre deosebire de populația generală, personalitățile cu tulburare antisocială au 

riscul de a-și pierde viața prematur din cauza unui comportament dezorganizat sau de a 

nimeri în penitenciar [10]. Pentru cazul actual este important de amintit că tulburarea de 

personalitate antisocială este adesea asociată cu o tulburare a consumului de substanțe. 

Dacă atât tulburarea consumului de substanțe cât și comportamentul antisocial își au 

debut la o vârstă fragedă, timpurie, concomitent se va stabili diagnosticul pentru ambele 

tulburări [2].  

Descrierea cazului În cele ce urmează vom descrie un caz de tulburare 

antisocială în conformitate cu tulburare de consum de alcool. Aceste tulburări, în special 

în combinație pot avea consecințe fatale asupra comportamentului persoanei, acesta 

devenind periculos atât pentru securitatea personală, cât și pentru societate în ansamblu 

(cum se poate de remarcat pe baza acestui caz). Ni se pare important examinarea acestui 

caz, pentru că în Republica Moldova din păcate aceste persoane sunt de cele mai multe 

ori închise în penitenciare fără a li se acorda suport psihologic și un tratament adecvat. 

Ori acest caz va servi drept argument pentru examinarea psihologică a persoanelor care 

au încălcat (încălcări care sunt motive are arest și care atentează la siguranța celor din 

jur) într-un scurt timp mai multe norme. După examinarea psihologică, în funcție de 

problemă este important de aplicat intervenții psihologice secundare și terțiare pentru 

persoana aflată în suferință. De asemenea sunt binevenite prevențiile primare pentru 

informare și pentru pregătirea societății în cazul în care întâlnesc asemenea cazuri.  

A. Istoric personal și social 

U. S este o femeie de treizeci și trei de ani. Aceasta a fost crescută de mama sa 

biologică și de tatăl ei vitreg, fiind unicul copil în familie. La școală colegii și-o amintesc 

ca fiind „o fire conflictuală”. De asemenea aceștia își amintesc că a început să consume 

alcool de timpuriu și să manifeste un comportament agresiv, violent față de celelalte 

colege. U. S nu a fost niciodată căsătorită. Cu toate astea este mama unui băiat de 

doisprezece ani. Fiul femeii locuiește momentan la părinții acesteia. Băiatul a fost 

crescut de mic de bunici, U. S. locuind singură într-un apartament luxos, cu cinci 

camere, într-un sector al capitalei.  

U. S a absolvit facultatea de drept, dar nu s-a angajat niciodată în câmpul 

muncii. Deși aparent nu avea nici un venit, femeia deținea mai multe obiecte de lux. 

Aceasta era posesoarea unui apartament cu 5 camere aflat într-un sector al capitalei și a 

unui automobil de marca Porche. De asemenea, aceasta se înconjura de oameni înstăriți, 

cu un venit considerabil. Fiind afiliată acestora, adesea îi plăcea să se numească „femeie 
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de succes”, „business woman”, deși nu avea nici o afacere, nici un loc de muncă și nu 

era preocupată de dezvoltarea profesională.  

U. S ducea un mod de viață dezorganizat. Ei îi plăcea să meargă seară de seară 

la petreceri, în cluburi de noapte, să consume alcool în cantități mari și apoi să facă 

cunoștință cu bărbați bogați, cu care să inițieze relații. Persoanele care au cunoscut-o în 

cluburile de noapte o descriu pe U. S ca fiind o fată „excentrică, neseriosă, superficială 

în relații”, „o fată de o singură noapte”, „parteneră de pahar”. Cu toate astea, cunoscuții 

afirmă că în momentele în care nu se află sub influența alcoolului, U. S este o persoană 

„blajină, și bună”, „mereu gata să ajute alți oameni care au nevoie de ajutor”, „altruistă”. 

Apropiații își amintesc că U. S a activat într-o organizație de caritate în studenție, făcând 

voluntariat pentru nevoiași.  

B. Acuzele principale 

U. S are deschise pe numele său 5 procese penale și 43 de procese verbale 

contravenționale. Acestea i-au fost deschise pentru încălcarea regulilor de securitate a 

circulației. Aceasta a stat timp de șase luni la penitenciarul 13 și la penitenciarul Rusca. 

Din păcate, ultimul accident a fost fatal pentru U. S. În ultimul accident U. S și-a pierdut 

viața. De asemenea în același accident a mai decedat o persoană. În cele ce urmează 

vom încerca să arătăm că zecile de încălcări ale legii pe care le-a comis U. S se datorează 

faptului că aceasta avea tulburarea de personalitate antisocială. Pe lângă aceste acuze, 

persoana poate fi suspectată și de o tulburare de consum de alcool, deoarece majoritatea 

actelor contravenționale comise au fost sub influența alcoolului. În plus, în timp ce U. 

S se afla în Penitenciarul 13 a recunoscut în fața avocatului său că este dependentă de 

alcool. Aceasta afirmă că înțelege gravitatea problemei și promite să viziteze un 

psiholog pentru a o ajuta cu adicția. De asemenea aceasta promite să nu mai urce la 

volan până când rezolvă dependența de alcool.  

În tandem, ambele tulburări duc la consecințe fatale pentru U. S și pentru cei 

care îi sunt alături. U. S atunci când a fost închisă în Penitenciarul 13 ar fi trebuit să 

treacă o comisie psihologică care să determine dacă deținuta are tulburări de 

personalitate sau tulburări mintale. În cazul diagnosticării cu o boală mintală sau 

tulburare de personalitate aceasta trebuia să fie supusă unui curs de psihoterapie, 

deținuta trebuia monitorizată pe parcursul aflării în penitenciar, dar și după eliberare. 

Din păcate, U. S nu a primit din partea structurilor penitenciare și a societății în ansablu 

suportul necesar, ajutorul de care avea nevoie. Drept urmare, semnele și simptomele 

tulburărilor s-au agravat până în momentul în care consecințele lor au fost fatale.  

C. Semne și simptome ale tulburărilor prezente 

În cele ce urmează vom structura semnele și simptomele pe care persoana le 

prezintă în conformitate cu criteriile de diagnostic ale tulburării de personalitate 

antisociale DSM.  

În primul rând se constată o incapacitate vădită de a se conforma normelor 

sociale în legatură cu comportamentele legale, indicată de comiterea repetată de acte 

care constituie motive de arest. Acest fapt este confirmat de cele 5 dosare penale și 43 

de procese verbale contravenționale deschise pe numele U. S în perioada anilor 2010-
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2018. Este adevărat că nu toate încălcările comise de U. S au fost la fel de grave. 

Acesteia i s-au deschis procese pentru: 

- conducere fără centură, ignorarea indicatoarelor de sens obligatoriu, depășirea 

limitei de viteză,  

- conducerea sub influența alcoolului, conducerea automobilului fără să fi trecut 

revizia tehnică, convorbiri la telefon etc.  

De asemenea aceasta a fost surprinsă fugând de la locul accidentului provocat, 

dorind să se eschiveze de răspundere pentru faptele comise.  

U. S. a fost anterior închisă în penitenciarul nr. 7 - Risca pentru un termen de 

șase luni. În plus, aceasta în 2015 este privată de dreptul de a conduce pentru douăzeci 

și patru de luni. În anul 2018, U. S își recapătă dreptul de a conduce, iar în 2019 va 

comite un accident fatal. Aceasta a urcat la volan fără permis de conducere. Ea era în 

stare de ebrietate, având 2. 15 g/l alcool în sânge, pe când norma admisă este de 0. 30g/l. 

Deci, aceasta era aproape în comă alcoolică. În această stare femeia nu a mai avut 

reacție, nu a încercat să frâneze, ci a intrat într-o intersecție aglomerată, pe roșu cu o 

viteză de 130 km/h. Prin toate aceste detalii se poate lesne de sesizat discrepanța dintre 

comportamentul persoanei și normele sociale, care este caracterizată printr-o atitudine 

marcată și persistență de iresponsabilitate și disprețuire a normelor, regulilor și 

convențiilor sociale.  

Și al doilea criteriu din DSM poate fi acoperit de comportamentul persoanei. Și 

anume incorectitudinea, indicată de mințitul repetat și manipularea altora pentru profit 

sau plăcere personală. U. S. atât timp cât se află în penitenciar recunoaște că a întrecut 

limitele, încălcând normele de prea multe ori. Aceasta îi promite solemn avocatului său 

că dacă o ajută, ea nu va mai urca la volan. Ea promite că o să se adreseze înainte de 

toate unui psiholog pentru a rezolva problemele cu comportamentul său (care denotă 

iresponsabilitate față de normele legale) și pentru a se trata de la adicția cu alcool. 

Aceasta recunoaște că are un conflict interior și că nu mai poate rezista presiunilor. Cu 

toate acestea, cum iese din penitenciar, U. S își ia permisul și urcă la volan. Aceasta nu 

se mai adresează la nici un psiholog și continuă să trăiască conform vechilor obiceiuri. 

De asemenea mințitul poate fi remarcat prin fugirea de la locul accidentelor cu scopul 

de a evita să răspundă pentru ilegalitățile comise.  

Din comportamentul femeii poate fi dedusă și impulsivitatea sau incapacitatea 

sa de a plănui lucrurile dinainte (deși în mod limitat, fiind circumspecți la cele spuse, 

dat fiind informațiile puține la acest capitol). Aceasta acționează sub impulsul plăcerii 

de moment. Consumă alcool și urcă la volan, fără să își propună acest lucru dinainte. Ei 

îi place să ia decizii spontane, de moment, care-i satisfac doleanțele hedonice, fără a se 

gândi la consecințe. Iritabilitatea și agresivitatea sunt indicate de agresivitatea verbală 

adresată poliției și cetățenilor care o atenționau asupra caracterului periculos și ilegal al 

faptelor pe care U. S le comitea. Apropiații își aminteau că aceasta înjura mereu paza 

apartamentului unde se afla sau orice persoană la cea mai mică aluzie despre 

comportamentul acesteia neconform normelor sociale. Aceasta era mereu în conflict cu 

paza blocului locativ și cu vecinii. Aceasta a fost surprinsă și în câteva încăierări la 

cluburile de noapte și chiar în fața blocului de locuit. Aici se poate de amintit că aceste 
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conflicte interpersonale își au originea încă de la școala gimnazială, unde U. S se certa 

cu colegii și profesorii săi. Neglijența nesăbuită pentru siguranta sa sau a altora, cel de-

al cincilea criteriu din DSM poate fi remarcată prin cele 5 procese penale și cele 43 de 

procese verbale contravenționale.  

Acestea i-au fost deschise pentru încălcarea regulilor de securitate a circulației. 

Este important de remarcat faptul că în ultimul său accident (în care femeia și-a pierdut 

viața) un bărbat și-a pierdut viața, iar peste 20 de persoane au fost traumatizate. De 

asemenea U. S. urca la volan în stare de ebrietate luând cu ea și alte persoane, aceasta 

punânu-și în pericol propria viață și viața celor din jur. O cunoscută de-a femeii a 

menționat că aceasta „accelera în permanență”. „Mergea fără să țină cont de regulile de 

circulație, dar când o rugam să încetinească, aceasta călca și mai tare pe accelerație”. 

Femeia mai afirma că îi era frică să meargă cu U. S. la volan. Acest caz poate fi aplicat 

și pentru argumentarea celui de al șaptelea criteriu din DSM și anume lipsa de 

remușcare, indicată prin a fi indiferent ori a justifica de ce a făcut să sufere pe alții. Ea 

adesea neglija ceea ce credeau, simțeau sau doreau alții, acționând sub impulsul de 

moment. Tot aici se poate de menționat părăsirea fără remușcare a locului accidentului, 

lăsând păgubași victimele acestuia.  

Ultimul criteriu din DSM este iresponsabilitate considerabilă, indicată prin 

incapacitatea repetată de a avea un comportament consecvent in muncă ori de a-și onora 

obligațiile financiare. U. S. nu a muncit niciodată. Deci aceasta nu a avut un loc de 

muncă. Ea de asemenea nu își onora responsabilitățile financiare față de propriul său 

copil, acesta locuind la părinți. Totodată, U. S. se înconjura de oameni înstăriți, care-i 

asigurau comfort financiar. Aceasta deținea un apartament de lux într-un sector al 

capitalei și un automobil scump, marca Porche. De asemenea, ei îi plăcea să se remarce, 

să impresioneze, să se laude cu „obiectele scumpe pe care le deține”, invitând acasă 

diferiți necunoscuți chiar de la prima întâlnire.  

În principiu, conform DSM, am constituit un tablou clinic amplu al persoanei, 

care ar confirma că aceasta are o tulburare de personalitate antisocială. Dat fiind faptul 

că ICD enumeră criterii asemănătoare de diagnosticare a acestei tulburări, nu 

considerăm oportun să facem o analiză suplimentară pe baza acestui manual. Totuși este 

interesant de remarcat potrivirea cu încă două criterii de diagnostic din ICD, care nu se 

află în DSM și anume: incapacitatea de a menține relații durabile și incapacitatea de a 

învăța din pedepse. Cea din urmă este confirmată de multiplele sancțiuni aplicate 

persoanei. Chiar după ce a fost eliberată din penitenciar, aceasta nu s-a putut abține să 

încalce din nou regulile de circulație. Amenzile, interzicerea temporară de a deține 

permis de conducere, încarcerarea, traumele în urma accidentelor, nici una din aceste 

metode nu a funcționat în cazul femeii. În privința incapacității de a menține relații 

durabile este de remarcat faptul că femeia a renunțat la propriul fiu, lăsându-l în grija 

părinților. Aceasta nu era preocupată să îi viziteze, să îi poarte de grijă copilului. De 

asemenea pacienta mergea adesea la cluburi căutând acolo noi cunoștințe. Ultima relație 

o legase pe stradă, lângă un bar de unde își procurase băutură. U. S. a invitat după cinci 

minute de discuții bărbatul la ea acasă, fără nici o ezitare. Din păcate, aceste relații nu 

erau nici durabile și nici suportive, făcând-o pe U. S. să se „simtă singură”.  
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Concluzii 

Tulburarea de personalitate antisocială își are originea în comportamentul 

antisocial din copilărie și adolescență. Dacă se intervine la timp în cazul persoanelor cu 

asemenea comportamente se poate stopa metamorfoza tulburării de comportament în 

tulburare de personalitate. Din păcate în cazul lui U. S nu se mai poate interveni. În 

schimb este necesară și posibilă implicarea activă a întregii societăți în scopul unei 

creșteri armonioase a copiilor și adolescenților, stimulând dezvoltarea unor personalități 

integre, cu simțul respectului față de sine și față de cei din jur. De exemplu consilierea 

psihopedagogică a minorilor cu tulburări de comportament ce include managementul 

conflictului, controlul stresului, tehnici de învățare eficientă, cunoașterea de sine, 

dezvoltarea comunicării asertive etc. , poate opri evoluția tulburărilor de comportament 

antisocial. Plus la asta dacă societatea oferă modele corespunzătoare și promovează 

conduite pozitive, dezvoltarea comportamentelor prosociale la copii devine mai 

probabilă.  

La baza formării și menținerii comportamentelor antisociale stau modelele de 

gândire negativă sau disfuncțională. Identificarea acestor gânduri iraționale, dezvoltarea 

a unui echilibru emoțional, evitarea supraîncărcării, întreținerea a unui ritm eficient de 

activitate prin elaborarea unui orar bine organizat (acasă, la școală sau la locul de 

muncă), dezvoltarea strategiilor de comunicare asertivă, de rezolvare, evitare a 

conflictelor interpersonale pot servi drept fundament pentru programele de consiliere 

psihopedagogică pentru copiii și adolescenții cu tulburări de comportament. Există mai 

multe viziuni cu privire la etapele procesului de consiliere psihopedagogică. Însă nu 

există o viziune ce să ofere un model universal, aplicabil în orice situație de consiliere. 

Astfel este necesară o abordare flexibilă, modelată în funcție de persoană de către 

consilier. Totuși putem desprinde o anumită succesiune logică a etapelor fundamentale 

aplicate în consilierea psihopedagogică a minorilor cu tulburări de comportament. 

Astfel delimităm trei etape [11].  

Etapa inițială presupune construirea unei relații securizante, de încredere dintre 

consilier și minorul consiliat. Stabilirea acestei relații este indispensabilă pentru a se 

produce schimbări pozitive. Numai acceptarea necondiționată oferită de o astfel de 

relație asigură succesul consilierii şi face posibilă formularea scopurilor consilierii. La 

această etapă este foarte important ca persoana să primească încurajări, feedback 

pozitiv, să se simtă acceptat de către consilier aşa cum este ea, cu problemele pe care le 

are.  

Etapa secundară va consta în asistarea minorului consiliat pentru a-şi dezvolta 

abilitățile de autocunoaștere și de autoevaluare. Minorului i se vor oferi informațiile 

necesare pentru a-܈i analiza cognițiile disfuncționale, credințele, atitudinile și 

comportamentele, emoțiile survenite în urma acestora. De asemenea, persoana va fi 

învățată un stil de gândire rațional, care asigură inclusiv și echilibrul emoțional.  

La etapa finală se va pune accentul pe învățarea tehnicilor de comunicare 

asertivă, constructivă, eficientă. Vor fi învățate și tehnici specifice în vederea adoptării 

unui nou stil de comportament, tehnici de rezolvare, evitare a conflictelor 

interpersonale, de relaxare, care vor îmbunătăți relațiile sociale ale persoanei. În acest 
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fel prin aplicarea consilierii psihopedagogice într-o etapă timpurie (atunci când se 

întrezăresc primele semne de încălcare a normelor, de nerespectare a drepturilor celor 

din jur, de comportamente antisociale) se poate de prevenit infracțiuni multiple și grave 

survenite la maturitate.  
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mecanismului socio-psihologic al stigmatizării. Totodată, prezenta lucrare se doreşte a fi şi un 

mijloc de informare şi conştientizare a publicului în legătură cu această problemă.  

Termeni-сheie: stigmat, stigmatizare, identitate socială, discriminare, destigmatizare, 

depășirea stigmatului.  

Keywords: stigma, stigmatization, social identity, discrimination, destigmatization, 

overcoming the stigma.  

Stigmatizarea, ca fenomen social, este răspândită în toate culturile şi populaţiile 

umane, de la o vârstă timpurie, a condus la ipoteza că stigmatizarea ar putea avea 

rădăcini de ordin evolutiv şi reprezintă un produs al selecţiei naturale. Rostul iniţial al 

stigmatizării rezidă în o mai bună adaptare a indivizilor în cadrul relaţiilor sociale, 

inclusiv pentru evitarea celor care sunt purtători ai unor agenţi patogeni transmisibili 

[12, p. 47-52]. Stigmatizarea s-a format ca un mecanism de delimitare a „normalităţii” 

de „anormalitate”, cea din urmă fiind echivalată cu bolile şi cu diferenţele vădite 

caracteristice unor indivizi din grup sau mai ales din afara grupului.  

Deci, societatea a stabilit din totdeuna și stabileşte în orice moment criteriile de 

clasificare a oamenilor şi determină totalitatea acelor calităţi care sunt considerate 

normale pentru fiecare categorie. Apartenenţa unei persoane la o categorie sau alta este 

întărită de un anumit stigmat (etichetă). Acum, în epoca spaţiului cibernetic, dezvoltarea 

reţelei mondiale Internet, a transmiterii informaţiilor în timp real, teama de a ne îneca 

în fluxul de date este în continuă creştere, forţându-ne să clasificăm mai mult decât 

oricând [3].  

Oamenii de ştiinţă definesc stigmatul ca un semn evaluat negativ de societate, 

determinând statutul unei persoane şi comportamentul celorlalţi faţă de ea. Stigmatul 

este un fenomen construit social care duce la devalorizarea individualităţii umane şi are 

un efect negativ asupra persoanei stigmatizate. Stigmatizarea este un proces de 

interacțiune socială care implică un subiect (persoană, individ, actor social) şi un agent 

al stigmatizării – difuz sau explicit, evident. Prin stigmatizarea se înţelege procesul sau 

actul de „etichetare”, „lipire” a stigmatului. Dar în acest concept există un alt sens - 

aceasta este starea de a fi stigmatizat. Astfel, stigmatizarea exprimă simultan procesul 

propriu-zis, cauza, rezultatul, consecinţa acestui proces [14, p. 42-46].  

Noţiunea de stigmat şi stigmatizare a preocupat mai mulţi oameni de ştiinţă, 

începând cu cu doua jumătate a secolului trecut. Astfel, primul studiu dedicat problemei 

stigmatizării, a fost cartea sociologului american I. Goffman „Stigma: Note despre 

gestiunea identităţii stricate” (1963). Din acest moment începe etapa de înțelegere 

teoretică a acestui concept. Stigma este definită de autorul citat, ca o situaţie în care un 

individ este considerat incapabil la o viaţă socială deplină. Definind noţiunea de stigma 

în propria sa teorie, Goffmann iese din interpretarea unor astfel de noţiuni ca identitate 

socială virtuală şi identitate socială adevărată [9].  

Identitatea socială virtuală sunt acele caracteristicile pe care le dăm individului 

pe baza punerii în aplicare a unui anumit act. Deseori, datele de identitate pot să nu 

coincidă. Ca urmare a acestei necoincidenţi, suntem forţaţi să re-clasificăm individul, 

să îl transferăm dintr-o categorie socială în alta şi să ne schimbăm aprecierea individului. 

Formarea identităţii virtuale are loc într-o situaţie de interacţiune, în care putem detecta 
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la individ, caracteristici nedorite pentru el, care îl transformă în infirm, stricat, având un 

anumit neajuns sau defect. O anumită combinaţie de astfel de „calităţi defectuoase”, 

potrivit lui Goffman, este recomandabil să fie indicate prin conceptul de „stigmă” [6, p. 

197-199].  

I. Goffman a identificat 3 tipuri fundamentale de stigmat: 1) „anomalii 

corporale”; 2) „deficienţe individuale de caracter care sunt percepute ca slăbiciune” 

(confuzie, antecedente penale, dependenţă de droguri, homosexualitate, pierderea 

locului de muncă, tentativă de sinucidere, poziţie politică radicală); 3) stigmatul „rasei 

filogenetice şi a religiei, este transmis de la o generaţie la alta” şi marchează toţi membrii 

familiei” [10, p. 133-135].  

Psihiatrul elveţian Asmus Finsen susţine că dezvoltarea stigmatului diferă în 

funcţie de faptul că avem de-a face cu stigmatizarea înnăscută sau cu stigmatizarea care 

a apărut pe parcursul vieţii - ca rezultat al unei boli (sau deviere a comportamentului) 

sau al aderarea la o comunitate de persoane stigmatizate. El distinge următoarele tipuri 

de stigmate: 1) stigmatul înnăscut (buza de iepure şi gura de lup, surditatea şi orbia, 

retardul mintal sau chiar părul roşcat); 2) stigmatul ca rezultat al bolii (deformarea 

capului, pierderea ochiului sau a nasului, îmbolnăvirea primară a pielii şi arsurile); 3) 

stigmatu de apartenenţă la minorităţi (minorităţi religioase, naţionale sau rasiale) [19].  

Una dintre cele mai importante perioade în care oamenii de știință au devenit 

mai interesați de problema stigmatizării au avut loc în anii '60 - '90 ai secolului XX. 

Cercetătorii au studiat diferite aspecte ale stigmatizării: R. Haghighat - structura şi 

originea stigmei, teoria unitară a stigmatizării; G. Becker - teoria etichetării; K. Erickson 

- stigmatizarea şi deviaţia; A. Finzen - tipuri de stigma; S. Ya. Bronin - stigmatizarea 

familiei obiect al stigmatizării etc. Definiţia modernă a stigmatizării a fost studiată de 

aşa savanţi ca: A. A. Alexandrov, S. Ya. Bronin, A. A. Vlasova, I. Ya. Gurovich, M. M. 

Kabanov, M. Kravchenkova, T. P. Lipay, V. F. Morgun, L. P. Tushintsev şi alţii.  

În ştiinţa modernă occidentală, este general recunoscut faptul că există o 

diviziune a societăţii în funcţie de anumite semne ale sănătăţii în „normal” şi „altele”. 

Este un mecanism pentru menţinerea identităţii sociale şi asigurarea controlului social - 

o condiţie necesară pentru existența unui sistem social. Despre aceasta se menţionează 

în special în articolul lui G. Garfinkel „Contextul ceremoniilor reuşite de umilire” 

(„Conditions of Successful Degradation ceremonies”). Ceremoniile de umilire 

(degradare) sunt ritualuri sociale speciale în care individul este privat de identitatea sa 

socială. Potrivit lui G. Garfinkel, astfel de sancţiuni negative precum privarea de 

identitate sunt folosite de practic toate grupurile şi organizaţiile sociale [8, p. 420-424].  

În mod direct legat de stigmat este termenul devianţă, care se referă la abateri 

de la normele general acceptate de comportament. Adeptul stigmatizării K. Ericson 

susţine că abaterea este cealaltă parte a normei şi, la fel ca şi norma, pentru a fi păstrată, 

trebuie să fie folosită în mod constant. Prezența deviaţiei subliniază limitele normelor şi 

limitele grupului social [7, p. 307-314 ]. În acest context, teoria stigmatizării este uneori 

numită „teoria reacţiei sociale” („social reaction theory”), deoarece îşi concentrează 

atenţia asupra reacţiei societăţii la comportamentul deviant, şi nu asupra persoanei care 

a încălcat normele ca personalitate. H. Becker susţinea că abaterea nu este determinată 
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de comportamentul în sine, ci de răspunsul societății la un astfel de comportament. 

Atunci când comportamentul oamenilor este privit ca o abatere de la normele acceptate, 

aceasta dă naştere la o serie de reacţii sociale. Societatea evaluează comportamentul şi 

„lipeşte” pe el o anumită etichetă. Persoana ce încalcă normele începe să-şi coordoneze 

acţiunile ulterioare cu astfel de etichete. În multe cazuri, la individ are loc 

autoprezentarea, care coincide cu această etichetă, în rezultatul căreia el este capabil să 

pornească pe calea abaterii [16, p. 31-48 ].  

Stigma, după cum am amintit mai sus, este concepută în procesul de interacţiune 

socială (în momentul evaluării semantice primare a participanţilor), în cazul în care 

prioritatea este exact aspectul semantic ideal al interacţiunii sociale, care este, de fapt, 

o comunicare [2]. Prin urmare, stigmatizarea ca mecanism comunicativ este un sistem 

complex de transfer de informații despre un obiect folosind instrumente speciale care 

afectează diferite niveluri de comunicare, constând dintr-un set de operații cognitive 

aplicate în mod consecvent şi alte procese psihologice şi tehnologii comunicative.  

Această interacțiune se bazează pe tipizări. Tipizările reprezintă baza pentru 

interpretarea informaţiilor obţinute în procesul de observare reciprocă. Expresia feţei, 

mimica şi gesturile, aspectul, detaliile îmbrăcămintei, intonaţia vocii, accentul şi alte 

manifestări ale subiectivităţii unei alte persoane, fiind corelate cu tipizările disponibile 

în memorie, ne permit nu doar să recunoaştem un partener într-o situaţie, ci şi să 

formulăm ipoteze despre acţiunile sale şi să corelăm cu această informaţie 

comportamentul nostru. Astfel, tipizările conţin variante de semnificaţii pe care o 

persoană le poate atribui altei persoane. Datorită acestei „lucrări” tipizarea, care constă 

în analizarea informaţiilor şi propunerea de ipoteze pe această bază, se asigură 

predictibilitatea şi ordinea vieţii cotidiene [13]. În cazul în care tipizările îndeplinesc 

funcţia de organizare a experienţei de interacţiune zilnică şi de desemnare a altor 

subiecte de interacţiune, în contextul teoriei construcţiei sociale a realităţii, stigmele 

sunt etichete, formă de etichetare a unor tipizări „negative”.  

Conform teoriei unitare a stigmatizării propusă de Rahman Haghighat, 

stigmatizarea implică autoapărare şi comportament egoist. Este un instrument de 

protecţie al subiectului stigmatizării, ceea ce, în multe cazuri, este nedrept faţă obiectul 

stigmatizării, deoarece acesta poate pur și simplu să fie victima zvonurilor. De fiecare 

dată când subiectul stigmatizări evită obiectul stigmatizării, el, prin reducerea anxietăţii 

sale, primeşte beneficiul primar. Subiectul stigmatizării primeşte de asemenea şi un 

beneficiu secundar din cauza stigmatizării, evitând pierderile, pericole şi transformarea 

în victimă, precum şi sporirea şanselor sale de supravieţuire economică [11, p. 207-

215].  

Indiferent de definiţia dată stigmatului, acesta duce într-un fel sau altul la 

experienţe negative şi, în primul rând, provoacă un sentiment de ruşine. Cercetătorul 

irlandez Peter Byrne identifică următoarele tipuri emoţii și experiențe provocate de 

stigmatizare: sentimentul de ruşine, sentimentul de vină, tăinuire, rolul „oii negre” în 

familie, singurătate, excluziune socială, stereotipuri şi discriminare [5, p. 65-72].  

Stigmatul este o proprietate asupra căreia se construieşte un stereotip negativ. 

Toate stigmatele, de regulă, au caracterul unui stereotip, dar nu toate stereotipurile sunt 
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stigmatizate. Stereotipurile sunt rezultatul percepţiei selective, conform căreia oamenii 

sunt împărţiţi în categorii, iar diferenţele dintre grupuri („noi şi ei”) sunt exagerate 

pentru a echilibra diferenţele în interiorul acestor grupuri. Relaţia dintre calitatea socială 

ruşinoasă a stigmatizării şi stereotipul - atitudinea preconizată faţă de ea, a fost arătată 

încă de E. Goffman, definind incapacitatea de a duce o viaţă socială deplină datorită 

privării dreptului la recunoaştere publică [17].  

Sociologul belorus Alexey Alexandrov susţine că rezultatele stigmatizării 

includ prejudecăţi, discreditări, umilinţe şi discriminare. Discriminarea persoanelor 

stigmatizate poate fi evidentă sau ascunsă. Discriminare este evidentă atunci când toată 

lumea se întoarce cu spatele la persoana stigmatizată sau atunci când oficial, bazându-

se pe normele de drept, o astfel de persoană este privată de muncă, de posibilitatea de a 

fi acceptată pentru un anumit loc de muncă, pentru a conduce automobilul, etc. 

Discriminarea ascunsă găseşte alte forme de respingere socială şi de izolare a obiectelor 

stigmatizării (de exemplu, o persoană stigmatizată nu este angajată la un nou loc de 

muncă, explicând că nu are calificare suficientă). Familia şi prietenii sunt supuşi și ei 

stigmatizării prin mecanismul de asociere - aşa-numita „stigmă de politeţe” [1, p. 42-

46].  

În categoriile lui P. Bourdieu, stigmatizarea este o nominalizare negativă, ceea 

ce ne indică importanţa sa politică: pot stigmatiza doar instituţiile speciale autorizate. 

În zilele noastre, stigmatizarea ca mijloc de pedeapsă şi nominalizare a fost transmisă 

aşa-numitei puterii a patra, instituţiilor de producție simbolică, de exemplu, mijloacele 

de informare în masă [4, p. 44-59].  

Din cele prezentate mai sus, înțelegem că mecanismul socio-psihologic al 

stigmatizării are următoarele aspecte: 

- izolarea și auto-separarea obiectului stigmatizării din mediul înconjurător în 

funcție de anumite semne externe și manifestări de comportament; 

- prezentarea unei anumite valori negative unui individ sau grup de persoane 

stigmatizate; 

- atribuirea acestei valori ca o totalitate de calități personale dăunătoare sau 

periculoase și comportamentul adecvat și desemnarea lor corespunzătoare prin eticheta 

stigmatizantă corespunzătoare – „calic”, „ciunt”, „urît”, ”nebun” etc.  

O caracteristică importantă a indivizilor stigmatizați este incapacitatea de a 

răspunde pentru acțiunile lor. Termenii „calic”, „urît”, „nebun”, sporesc stigmatizarea, 

ceea ce înseamnă lipsă de speranță și creșterea dependenței de substanțe, devianță sau boala 

în prim plan, consolidând ideea că acest aspect este esențial pentru toate caracteristicile unei 

persoane. El/ea nu mai este „cetățean”, „persoană”, ci un nimeni. Efectele stigmatizării 

asupra individului și asupra mediului sunt efectele negative ale prejudecăților și 

stereotipurilor sociale, cum ar fi depresia, apatie, stima de sine redusă, neputință, 

pesimismul, rușinea, excluderea socială, identitatea socială negativă, nivelul scăzut de 

realizare etc.  

Este evident că tensiunea ca urmare a stigmatizării se dezvoltă în interacţiunea 

individului cu societatea. Aceasta înseamnă că acest stres poate fi redus prin tehnologiile 



56 

 

 

sociale și personale. Acest proces se numește destigmatizare. Deci, destigmatizarea este 

restaurarea de către membrii grupurilor stigmatizate a drepturilor lor civile, pierdute din 

cauza auto-stigmatizării şi a stigmatizării externe [18, p. 116-122].  

Împreună cu destigmatizarea, există un alt termen care înseamnă o soluție 

constructivă în lupta împotriva stigmatizării – „depăşirea stigmatului” („stigma-

management”). Se concentrează asupra acordării obiectelor stigmatizării abilităţilor de a-şi 

depăşi stigma personală şi de a-și vindeca identitatea afectată. Unul dintre aspectele sale 

este familiarizarea cu opiniile şi dificultăţile oamenilor a căror atitudine este intenţia de a 

schimba [15, p. 112-117].  

Multe stereotipuri sau etichete intră adesea în conştiinţa publică prin 

intermediul presei - ziare, televiziune şi radio. Mijloacele de informare în masă sprijină 

stigmatizarea prin prezentarea publicului unor povestiri înguste, bazate pe stereotipuri 

şi prejudecăţi. Aceste stereotipuri consolidează stigmatizarea existentă. Partea pozitivă 

a presei este că poate ajuta, împreună cu organizațiile publice, la identificarea 

atitudinilor şi opiniilor negative despre persoanele stigmatizate şi despre corectarea lor 

și să asigure înţelegerea reciprocă şi bunăvoinţa în contactele cu masele sau grupurile 

ţintă.  

Concluzii  

Stigmatizarea este un mecanism special de comunicare socială al cărui 

funcționare este asigurată de prezența unei înțelegeri a mesajului, iar stigma ca mesaj 

poate fi înțeleasă, percepută în mod adecvat numai dacă există un flux adecvat de 

informații, un context care să confirme valabilitatea utilizării acestui semn și utilizarea 

sa ulterioară. Procesul de stigmatizare acționează ca un fenomen socio-psihologic, 

constând în lipirea de etichete negative care discreditează persoana în ochii altora și le 

provoacă o izolare socială stabilă și lipsa de voință de a interacționa cu ea pe picior de 

egalitate. Cercetătrării consideră ca majoritatea oamenilor percep persoanele 

stigmatizate ca membri ai societății, dar tind sa evite relațiile apropiate, cum ar fi munca 

sau traiul cu ele.  

La etapa actuală de cercetare a procesului de stigmatizare, există trei domenii 

principale: stigmatizarea indivizilor din partea societății, auto-stigmatizarea și depășirea 

efectelor stigmatizării. În viitor, anume mass-media trebuie să joace un rol important în 

orice campanie anti-stigmatizare („anti-stigma campaign”), care vizează distrugerea sau 

schimbarea stereotipurilor. Un instrument important pentru depăşirea efectelor stigmei 

poate fi practica dezbaterilor, care și-a demonstat utilitatea în istoria societăţilor 

democratice ale trecutului şi ale prezentului. Atât practica dezbaterilor, cât şi a relaţiilor 

cu publicul sunt posibile numai în orientarea către atingerea înţelegerii reciproce, care 

în procesul de comunicare, este determinată de argumentarea corectă a semnificațiilor 

problematice.  
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Abstract. The article deals with urban identity phenomenon, its basic characteristics, 

and specific features of Moldovan space that form a special context for urban identity formation.  

Аннотация. В статье рассматривается феномен городской идентичности, его 

основные характеристики, а также характерные черты пространства Республики 

Молдова, которые формируют особый контекст для формирования городской 

идентичности.  
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Современный мир характеризуется беспрецедентной скоростью 

изменений, охватывающих все сферы человеческой жизни, среди которых 

выделяются, прежде всего, такие феномены, как глобализация и урбанизация. 

Растущие из года в год темпы урбанизации приводят к появлению новых 

феноменов, требующих научного обоснования. Поэтому за последние 

десятилетия радикально выросло число городских исследований и публикаций, а 

город оказался в фокусе многих научных дисциплин.  

Несмотря на то, что городские исследования проводятся прежде всего в 

индустриальных и постиндустриальных странах, данная тематика очень 

актуальна и для нашего пространства, которое характеризуется такими 

динамичными процессами как миграция, в том числе трудовая, а также 

внутренняя миграция сельского населения в города. Согласно данным последней 

переписи за 2014 год городское население Республики Молдова составляет 38, 

2%, сократившись на 0, 4% по сравнению с предыдущей переписью. Однако в 

городе работает, проживает и учится большое количество выходцев из села, 

которое сложно подсчитать. Особенно это касается Кишинева с его относительно 

большим рынком труда и выбором вузов, что в результате порождает целый 

спектр идентичностей, многие из которых являются временными по причине 

дальнейшей миграции. Статистика приводит такую цифру: из населения столицы 

в 469 402 человека с рождения в нем проживает 244 952 человека, т. е. меньше 

половины (Rezultatele Recensământului, 2014). Данные процессы, а также 

общемировые, влияющие на наше пространство, формируют определенные 

концептуальные рамки для анализа городской идентичности. В данной 

публикации предлагается рассмотреть как общие положения исследования 

городской идентичности, так и частный контекст формирования городской 

идентичности в Республике Молдова.  

Понятие городской идентичности неотъемлемо от понимания того, что 

представляет собой город. Существует множество подходов и определений 

города, мы, однако, остановимся на том, что повсеместная масштабная 

урбанизация делает города средоточиями культуры и главными объектами 

гуманитарных дисциплин, изучающих человека, культуру и сообщества. 

Итальянские авторы Дж. Прато и И. Пардо, прослеживая становление городской 

антропологии, отмечают, что антропология является фундаментальной областью 

для понимания современных процессов растущей урбанизации, глобализации и 

мобильности человека (виртуальной посредством общения, и физической путем 

географических перемещений) как на микроуровне, так и на уровне сообществ. 

Города являются центрами культурных и этнических взаимодействий, и учитывая 

тот факт, что большая часть населения земли живет в городах, и что урбанизация 

будет развиваться дальше, авторы подчеркивают, что городская антропология 
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является антропологией как таковой, которая стремится к холистическому 

подходу (Prato, Pardo, 2013, 99).  

Й. Терборн называет города местами, оформленными как наполненные 

смыслами искусственные среды обитания (Терборн, 2013, 37). Что отличает 

город, по его мнению, так это материальное воплощение культурной истории и 

место концентрации человеческого взаимодействия, причем эта их роль является 

не периферийной, а центральной для понимания феномена городов. Столицы при 

этом являются репрезентациями государственной власти, которая в свою очередь 

представляет концентрированную совокупность социально-экономических 

властных ресурсов (Терборн, 2013, 38). Город как физическое воплощение 

социальных отношений рассматривается в рамках теории Пьера Бурдье 

(Вахштайн, 2016, Интернет-источник). Поэтому важную роль в исследованиях 

города играет историческая память, которая является инструментом и 

социализации, и стратификации, и интеграции общества. Соответственно, 

историческая интерпретация городской среды является одним из важнейших инс-

трументов формирования и закрепления массовой исторической памяти 

(Никифоров, 2013, 168). Идентичность предполагает отношение к некой 

общности, подкрепленной общим прошлым. Считается, что «чем глубже 

городская традиция и прочнее социальные связи внутри городского сообщества, 

чем более выражены представления об общих интересах и общей истории, тем 

более выражена городская идентичность» (Шабаев, 2013, 34). Так, анализируя 

столицу Коми, исследователь Ю. Шабаев отмечает, что поскольку население «не 

спаяно узами социально-профессиональной солидарности и схожестью личных 

судеб», формирование общей идентичности затруднено. На формирование 

городской идентичности, таким образом, влияет совокупность факторов: 

социально-профессиональная неоднородность жителей и несхожесть их 

биографий и исторической памяти, организация городского пространства и 

культурные границы, возникающие внутри городского социума (Шабаев, 2013, 

36). В связи с этим при анализе городской идентичности важно знать историю 

города, историю его заселения, особенно если имели место периоды вхождения в 

разные политические образования, сопровождающиеся волнами переселения, как 

в случае нашей страны.  

Несмотря на многочисленные подходы под городской идентичностью, 

как правило, понимают «компонент социальной идентичности личности, 

социокультурный конструкт, формируемый в результате идентификации 

человека с конкретной городской общностью и определяемый усвоением и 

воспроизводством символического капитала города, социальных норм и стиля 

жизни, объединяющих жителей данного города» (Дягилева, 2013, 55). Городская 

идентичность может быть интерпретирована как отношение к месту своего 

проживания, одновременно эмоциональная и социальная связь, которая 

формируется в процессе взаимодействия с городской средой и социумом 

(Голубева, Кончаловская, 2013, Интернет-источник). Город в качестве 

социального пространства выступает средой для формирования социальных 

отношений, а территориальная идентичность в таком ракурсе может 
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рассматриваться как составляющая социальной идентичности (Голубева, 

Кончаловская, 2013, Интернет-источник).  

В городской идентичности выделяются когнитивный и аффективный 

компоненты: «это переживаемые эмоционально и осознаваемые рационально 

ценности локальной общности, которые формируют осознание территориальной 

принадлежности индивида и выражаются в характерном наборе оценочных 

суждений». При этом высокий уровень городской идентичности предполагает и 

социальную активность горожан, направленную на преобразование городской 

среды» (Покатиловская, Шибаева, 2018, 261). В целом в научной литературе, как 

правило, выделяют типы горожан в зависимости от выраженности их 

идентичности с городом: 

- социально-активные – тип жителей с выраженной городской 

идентичностью (Типичный представитель этой группы видит город как 

перспективный, предоставляющий возможность для образования и карьеры; дает 

развернутое обоснование ответов на вопросы о символе города, любимых местах 

в городе; выражает готовность к решению проблем города, которые он называет 

сам; предлагает направления решений проблем города); 

- социально-пассивные – тип жителей со слабо выраженной городской 

идентичностью (Это жители, характеризующие город как благополучный с точки 

зрения возможности работать. В эту группу вошли в основном представители 

среднего возраста, имеющие места работы на градообразующих предприятиях, 

отличающиеся нейтральным (индифферентным) отношением к культурным и 

образовательным ресурсам города, указывающие на признаки дискомфорта 

проживания в городе, но делегирующие разрешение проблем администрации, 

властным структурам); 

- диффузные (это жители, выражающие удовлетворенность пребыванием 

в городе, но имеющие слабое представление о его ресурсах для благополучия, не 

готовые рассуждать о проблемах и планировать перспективы развития города, 

полностью делегирующие разрешение проблем администрации, властям, 

выражающие сомнение в том, остаться в городе на постоянное место жительства 

или уехать) (Покатиловская, Шибаева, 2019, 198).  

При этом социальная пассивность сопровождается низкой 

осведомленностью представителей второй группы жителей, в основном 

молодежи, в существенных социально-экономических и социокультурных 

характеристиках города (Покатиловская, Шибаева, 2019, 204).  

Важно подчеркнуть, что необходимым условием существования 

городской идентичности является ее постоянное воспроизводство культурными 

институтами, властями, жителями и другими акторами в информационной среде 

ограниченной территории. Поэтому для ее актуализации и содержательного 

наполнения проводится работа над имиджем города, брендом, привлечение 

инвесторов, эксплуатация локального патриотизма. Содержание городской 

идентичности формируется по нескольким каналам: закрепившиеся практики 

регулирования социально-политического взаимодействия людей или осмысление 
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(в т. ч. мифологизация) истории своего города, образа группового прошлого – 

социальная память. Идентичность также проявляется в языке, ритуале, мифе и 

материальной культуре (Пунина, Ромашова, 2011, 244).  

Как правило в литературе проводят четкую границу между двумя 

формами территориальной идентичности – сельской и городской. Сложная 

структура города порождает совершенно иной образ жизни, иные формы 

межличностных и межгрупповых отношений. Так, важным аспектом городской 

идентичности, отличающей ее от сельской локальной идентичности, являются 

такие понятия как «уединение» и «скопление» (Самошкина, 2009, 117). В понятии 

«уединение» объединяются персональное пространство (как вокруг тела 

человека, так и личное пространство жилых территорий и персонализированных 

мест) и способность человека к конфиденциальности с близкими людьми, 

автономности. «Скопление» рассматривается чаще всего как особая форма 

стресса, которая возникает в перегруженном людьми окружении, и которой в 

большей степени свойственна жителям многонаселенных городов (Самошкина, 

2009, 118). Также важно отметить, что городской образ жизни одновременно 

дифференцирован (благодаря разнообразию и возможности выбора) и 

интегрирован (вследствие существования единого образа горожанина, появляется 

специфический городской тезаурус и фольклор, унифицируются образцы 

поведения) (Самошкина, 2009, 119). Стресс скопления, характерный для города, 

объясняется анонимностью, индивидуализмом и конкуренцией, в отличие от 

сельской общины, обладающей общим (разделяемым) пространством, 

родственными связями, общими религиозными и моральными ценностями 

(Самошкина, 2009, 120). В связи с этим в городе большую роль играет восприятие 

своего района как личного пространства, а также соседские сообщества, которые 

позволяет горожанину реализовать потребность в аффилиации, и в качестве 

института социализации, и в качестве источника стресса скопления (Самошкина, 

2009, 125). Таким образом, при исследовании городской идентичности следует 

уделять внимание ситуациям и местам, порождающим стресс скопления, а также 

взаимоотношениям с соседями, восприятию своего района, которые маркируют 

пространство как «свое».  

Что особенно важно отметить, идентичность города тесно связана с 

общественным пространством. Если нет места, где человек чувствует связь с 

городом, то он не обязан чувствовать свою принадлежность (Вахштайн, 2013, 

Интернет-источник). Именно общественному пространству как «ничьей» 

территории уделено максимальное внимание городских исследователей, 

поскольку именно оно делает город городом. Это территория проигрывания 

городской идентичности, место общения, проведения досуга, которое 

обеспечивает привлекательность города для его жителей, помимо сугубо 

экономической составляющей.  

Поскольку Кишинев является растущим и развивающимся городом, 

интерес представляет оценка горожанами этих изменений. Динамике развития 

городов посвящены некоторые эмпирические исследования. Например, 
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результаты по небольшим российским городам показали, что в качестве наиболее 

негативных изменений отмечаются увеличение числа граффити, изменение 

функций объектов, увеличение числа рекламных щитов, появление пристроек к 

зданиям, уменьшение старой застройки. К позитивным явлениям относят 

увеличение числа домов, увеличение зеленых насаждений, изменение привычных 

красок и изменение освещенности улиц (Шемелина, Ванина, 2014, 389). 

Динамика развития города также свидетельствует о его привлекательности для 

жителей, которая непосредственно взаимосвязана с уровнем их городской 

идентичности.  

Помимо вышеперечисленных общих характеристик городской 

идентичности, существует контекстная специфика каждого города, страны, 

региона. Анализ литературы, в том числе западных источников, показал, что 

существует базовая методологическая проблема, которая препятствует 

использованию западной методологии в урбанистических антропологических 

исследованиях нашего региона. Кишинев отличается от европейских столиц и в 

целом западного городского пространства отсутствием континуума развития, а 

также длительным вхождением в разные политические пространства. Это 

проявляется не только в застройке города, его расширения за счет новых 

кварталов, но и в факторе внутренних миграций, а также в том, что 

исследовательница Н. Космарская называет не имеющими «аналога на Западе 

мощными трансформациями «бытия» и «сознания», вызванные распадом СССР». 

Исследуя современный Бишкек, она выделяет такие его особенности, которые 

феноменологически сближают его с другими постсоветскими городами и, 

соответственно, Кишиневом. В частности, внутренние сельско-городские 

миграции позднесоветского и постсоветского времени, которые заметно 

активизировались во многих новых независимых государствах из-за 

экономического хаоса. Несмотря на то, что миграции – явление общемировое, 

отличие западных стран от постсоветского пространства заключается в том, что 

они испытывают наплыв мигрантов из так называемого третьего мира (по линии 

Юг-Север), которые привносят в города множество людей не просто иной 

культуры, но других по своей расовой, этнической и конфессиональной 

принадлежности (Космарская, 2012, 76). Что касается постсоветского 

пространства, то приводимый автором западный источник в качестве важнейшего 

фактора развития постсоветской Азии выделяет последствия наплыва сельских 

мигрантов (ruralization), приносящих в города свои привычки, потребительские 

практики и т. п. (Космарская, 2012, 78). Однако сама исследовательница 

рассматривает это явление более глубоко, и под «общим падением культурного 

уровня населения в условиях деградации образовательных систем и вынужденной 

смены людьми жизненных приоритетов. В нашем случае правильнее говорить не 

о «рурализации» городов, а о более широком процессе — их стихийной, 

«низовой» демодернизации» (Космарская, 2012, 79).  

Республика Молдова находится в процессе модернизации, поэтому в 

нашем случае более удачной формулировкой представляется сложный процесс 

взаимодействия урбанизации и рураризации. Если под урбанизацией понимается 
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комплексный социально-экономический процесс, который выражается в росте 

городских поселений, концентрации населения в крупных городах и в 

распространении городского образа жизни во всей сети поселений, в том числе и 

сельских, то «рурализация» - это и привнесение элементов сельского ландшафта 

в городской, и распространение сельского образа жизни в городах. Что 

примечательно, процессы урбанизации и рурализации могут наслаиваться, 

проникать друг в друга, о чем свидетельствует, например, феномен пригородов.  

Если же понимать под рурализацией проникновение сельского образа 

жизни и менталитета в город, то в литературе мы находим примеры регионов, 

оказавшихся под воздействием сильной внутренней миграции. Подобная 

ситуация требует особого осмысления, поскольку она не распространена в мире, 

но в отдельных регионах является реальностью. Например, центральной темой X 

Конгресса этнографов и антропологов России в 2012 была «Современный город 

и социально-культурная модернизация России». Материалы раздела по 

рурализации практически полностью были посвящены Улан-Удэ. Рурализация 

рассматривается как определенный этап, новая постмодернистская парадигма 

социокультурной реальности города, когда массовая миграция сельчан в город 

значительно уменьшила долю коренных горожан и их влияние на культуру 

города, в связи с чем в новой демографической ситуации социокультурная 

оппозиция города и деревни утратила свой нормативно-ассимиляционный 

характер (Батомункуев, 2012, 83). По наблюдениям местных исследователей, 

сельско-городская миграция влечет за собой изменение социокультурного облика 

городов, модификации социальной структуры, планов градостроительства 

(Бадараев, 2102, 82). В наглядном плане «крестьянизация» городских районов 

выражается в самодеятельном облагораживании городских жилых домов: 

огороженные заборами садики под окнами, клумбы, малые ландшафтные 

объекты, выполненные из вторично используемых материалов, т. е. эстетика 

наивного, связанная с близкими сельскими корнями большинства населения 

(Абашев, 2012, 82), что можно наблюдать и в спальных районах Кишинева.  

Феномен рураризации заключается в радикальных отличиях между 

городским и сельским образом жизни. Как отмечает Г. В. Горнова, существует 

антиномия города и деревни, в основе которой лежит исходный дуализм природы 

и культуры. Если обобщить представления о полярных различиях между городом 

и деревней, то в качестве главных оппозиционных пар мы можем выделить 

следующие: природа – культура, коллективизм – индивидуализм, зависимость – 

свобода, традиция – новация, иррациональность – рациональность, стабильность 

– мобильность, естественность – искусственность и ряд других. «Сельское время» 

– природное и цикличное, подчинено суточному и годичному ритму 

сельскохозяйственных работ. «Городское время» рационализировано, не зависит 

от природных ритмов (Горнова, 2010, 37). Важное отличие сельской локальности 

заключается в том, что во многом сильная связь с местом проживания выражается 

в сформировании «примордиальных» комплексов семейно-родственных и 

соседских взаимодействий (Карлова, 2015, 26), которые в процессе рураризации 

начинают доминировать в городской среде. Для города же характерно 
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отчуждение, более выраженная межличностная дистанция несмотря на скопление 

людей, которые актуализируют проблему поиска референтной для горожанина 

группы для обеспечения психологического комфорта и социального 

благополучия. Эмпирическое исследование, проведенное среди московских 

студентов, позволило получить обобщенные портреты горожан и селян, 

имеющими отношение к различиям в ценностях коллективистской и 

индивидуалистической культуры. Для селян характерны: общность ценностей, 

зависимость от общественного мнения внутри своего села (коллектив сильнее 

личности), изолированность и меньшая зависимость от других групп. Для 

горожан характерны: минимум контактов с другими людьми, превалирование 

индивидуальных ценностей, незначительная зависимость человека от близкого 

окружения, но большая зависимость от социума в целом (Баранова, 2012, 80-81).  

В целом можно выделить следующие важные аспекты изучения городской 

идентичности в Молдове. Во-первых, это феномены урбанизации и рурализации, 

их соотношение, взаимовлияние и анализ динамики данных процессов. Во-

вторых, важно выделить типы городского населения. Также следует учитывать 

следующие факторы, относящиеся к городской идентичности: городская 

социализация и ее пути; историческая память; общественное пространство 

города; привлекательность города для отдельного жителя; символическое 

пространство города; гетерогенность городского населения; существование 

городских сообществ; интерес к городу проживания; городская география 

отдельного жителя; влияние макро-уровня (страна, регион); событийный аспект; 

ценности, эмоциональный комфорт, интересы; существование аут-групп; 

когнитивный компонент (знание истории, символические личности и места); 

параметр столица – провинция и поиск «центра культурного притяжения»; 

влияние глобализации на динамику городского пространства. Следует 

подчеркнуть, что для позитивной городской идентичности, которая могла бы 

выступить ресурсом солидарности и развития, требуется определенный период 

стабильности, а также выполнение такого условия как постоянное ее 

воспроизводство культурными институтами, властями, жителями и другими 

акторами в информационной среде города. Необходима оценка символического 

капитала города и его использование для повышения привлекательности места 

проживания.  
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Abstract. The article presents the results of the research of the factors that influence 

the eradication of homophobia among the users of the Facebook network in the Republic of 

Moldova. Homophobia is a prejudice, a negative or hostile attitude towards homosexuals, based 

on generalizations and incomplete or distorted information. The reduction of prejudices is 

necessary not only to lower the level of tensions and hatred directed at various social groups, 

but also for the persons who have the prejudices. Prejudices can be eradicated through various 

ways, such as: developing empathy towards others; by contact with equal status between 

majority and minority groups; observing tolerant behavior in society (social learning); 

developing critical thinking; the dissemination of truthful information related to the topics with 

which there are prejudices.  

Rezumat. În articol sunt prezentate rezultatele cercetării factorilor care influențează 

eradicarea homofobiei printre utilizatorii rețelei Facebook din Republica Moldova. Homofobia 

este o prejudecată, atitudine negativă sau ostilă față de persoanele homosexuale, bazată pe 

generalizări și informații incomplete sau distorsionate. Diminuarea prejudecăților este necesară 

nu doar pentru a scădea nivelul tensiunilor și urii îndreptate spre diverse grupuri sociale, dar 

și pentru persoanele purtătoare de prejudecăți eradicate prin diferite mijloace, cum ar fi: 

dezvoltarea empatiei față de alții; contactul cu statut egal între grupurile majoritare și grupurile 

minoritare; observarea unui comportament tolerant în societate (învățarea socială); dezvoltarea 

gândirii critice; răspândirea informațiilor veridice legate de temele față de care există 

prejudecăți.  

Keywords: homophobia, prejudice, empathy, LGBT.  

Termeni-cheie: homofobie, prejudecată, empatie, LGBT 

Secolul XXI este un secol de deschidere a granițelor și de schimb cultural. 

Oamenii tot mai mult călătoresc și cunosc alte culturi, alți oameni. Acest fapt este unul 

benefic pentru diminuarea prejudecăților. Lărgirea cunoștințelor joacă un rol major în 

construirea relațiilor interumane și în crearea unei lumi cu mai puțină discriminare și 

prejudecăți. Diminuarea prejudecăților este necesară nu doar pentru a scădea nivelul 

tensiunilor și urii îndreptate spre diverse grupe sociale, dar și pentru starea de bine a 

persoanelor purtătoare a prejudecăților. Prejudecățile dispar inclusiv atunci, când se 
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dizvoltă o empatie față de alții, iar empatia este un factor important pentru dezvoltarea 

relațiilor sociale sănătoase. G. F. Mihalicenco a spus că, persoanele slab empatice apar 

ca fiind mai rigide, retrase, intolerante, adoptă valori egocentrice, singuratice, 

revendicative, centrate pe sine, introvertite, nu acordă atenție sentimentelor celorlalți 

[după 21].  

Prejudecata este o atitudine negativă sau ostilă față de un anumit grup de 

persoane, bazată pe generalizări și informații incomplete sau distorsionate. Adesea 

prejudecata este sinonimă cu superstiția, credința într-un eveniment care nu este 

confirmat de argumente semnificative. Aproape toți suntem supuși unor prejudecăți într-

un fel sau altul, indiferent dacă sunt îndreptate împotriva unui grup etnic, național sau 

rasial, împotriva persoanelor cu diverse orientări sau preferințe sexuale.  

Potrivit lui E. Aronson, există patru motive principale pentru apariția 

prejudecăților: 

- economice și de concurență sau conflicte: numărul prejudecăților crește 

când este o tensiune și apare un conflict între interese diferite ale diferitelor grupuri de 

oameni; 

- agresiune deplasată: oamenii tind să-și transforme agresiunea împotriva 

acelor grupuri care nu le provoacă simpatie, care sunt vizibile și care sunt relativ 

neputincioase. Apoi încearcă să-i dea o explicație rațională. Acesta este modul în care 

se naște prejudecata; 

- nevoile personale; 

- conformismul la normele sociale existente [13].  

Pe parcursul istoriei unele forme a prejudecăților au fost atât de răspândite, încât 

au primit o denumire proprie. Una din aceste prejudecăți este homofobia.  

Homofobia - prejudecătă faţă de persoanele homosexuale, cuprinde o serie de 

atitudini și sentimente negative față de homosexualitate sau persoane identificate sau 

percepute ca fiind lesbiene și gay [6], [15]. A fost definită ca dispreț, prejudecată, 

aversiune, ură sau antipatie, se poate baza pe teamă irațională și este adesea legată de 

credințele religioase [14].  

Homofobia este observabilă în comportamentul critic și ostil, cum ar fi 

discriminarea și violența, pe baza orientărilor sexuale care nu sunt heterosexuale și a 

identităților de gen non cisgen (opozitul cuvântului transgen). Tipologiile recunoscute 

includ homofobia și transfobia instituționalizată, de ex. homofobia și transfobia 

sponsorizată de stat și cea internalizată, experimentată de oameni care fac parte din 

grupul lesbiene, gay, bisexuali, transen (LGBT), indiferent de faptul cum se identifică.  

Atitudinile negative față de grupurile LGBT identificabile au nume similare și 

specifice: lesbofobia este intersecția homofobiei și sexismului - îndreptate împotriva 

lesbienelor, bifobia - țintește bisexualitatea și bisexualii și transfobia - țintește în 

transgenderi și varietatea de gen sau neconformitatea rolurilor de gen.  

Conform raportului Asociației Promolex „Discursul de ură și instigarea la 

discriminare în spațiul public și mass-media din Republica Moldova” [20] din 2018, 

rezultatele monitorizării discursului de ură în Republica Moldova denotă un decalaj 
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semnificativ al tendinței de discriminare a persoanelor LGBT, în comparație cu celelalte 

grupuri, în total acestea fiind vizate în 154 de cazuri din cele 368 înregistrate. Discursul 

față de grupul LGBT este direct și agresiv, cu utilizarea calificativelor denigratoare, 

insultelor, asocierea cu amoralitatea, păcatul și răul. Acest mod de exprimare este 

influențat de retorica reprezentanților Bisericii. În alte cazuri, prejudecățile homofobe 

sunt utilizate în retorica politică, ca element negativ de asociere, pentru a denigra un 

politician sau un partid.  

Cel mai des, discursul de ură împotriva grupului LGBT se manifestă în context 

religios, urmat de cel politic. Uneori prejudecățile legate de homosexualitate sunt 

utilizate chiar de către jurnaliști sau persoane publice, cu scopul de a umili sau ofensa, 

proiectând imaginea negativă asupra celui vizat.  

Conform studiului privind percepţiile şi atitudinile faţă de egalitate în Republica 

Moldova efectuat la cerința Consiliului pentru asugirarea egalității și eliminarea 

discriminării [19], în care a fost analizat nivelul de acceptare a grupurilor minoritare, se 

constată că, doar 1. 9% din respondenți ar accepta drept membri ai familiei reprezentanți 

ai grupurilor marginalizate. Totodată, 0. 7% ar expulza din țară membrii acestor grupuri. 

Indicele mediu de distanță socială față de grupurile marginalizate (2. 4 din 6) indică 

asupra faptului că, în general, cetățenii Moldovei ar accepta reprezentanții grupurilor 

minoritare doar ca vecini. Dintre toate grupurile minoritare prezentate, grupul acceptat 

cel mai puțin sunt persoanele (LGBT). În medie, respondenții ar prefera menținerea 

unor relații de concetățenie cu aceste persoane.  

Persoanelor LGBT le-au fost oferite mai mult calificative negative și în ponderi 

mai mari. Acest grup de persoane este perceput drept anormal de către 40% dintre 

populația generală. Mai mult de jumătate din respondenți consideră că persoanele 

LGBT trebuie să fie lipsite de următoarele drepturi: de a înfia un copil (71%), de a se 

căsători (66%) și de a organiza evenimente publice (66%) [19]  

Aceste date arată că în Moldova prejudecățile față de comunitatea LGBT sunt 

extrem de puternice. Potrivit statisticilor privind crimele de ură eliberate de Biroul 

Național de Presă al FBI, 19, 3% din crimele de ură din Statele Unite „au fost motivate 

de o tendință homofobă” [8]. În Republica Moldova nici nu există o statistică pe crimele 

motivate de prejudecată sau o lege care ar interzice acest tip de crime.  

Așa dar atitudinile homofobe a moldovenilor rămân o provocare, care urmează 

a fi rezolvată de către stat și cetățeni. Dar există câteva căi pe care se poate merge pentru 

a diminua sau chiar eradica prejudecățile față de persoanele LGBT. Una din ele este 

dezvoltarea empatiei față de acest grup prin mărirea vizibilității și publicarea de 

materiale în mass-media cu istoriile persoanelor homosexuale, bisexuale și transgen. W. 

Howell afirmă că persoanele ce gândesc bine despre celălalt devin mai empatice [după 

7]. Ele simt trăirile, gândurile şi atitudinile una alteia. Este puţin probabil ca două 

persoane să dezvolte o relaţie în care să se simtă bine ambii dacă nu va exista o cantitate 

semnificativă de empatie reciprocă. Cu cât mai mult persoanele seamănă, cu atât este 

mai probabil că vor atinge o empatie efectivă. Această asemănare poate fi: acelaşi sex, 

aceeaşi vârstă, acelaşi grup etnic, aceleaşi puncte de vedere politice, religioase, 
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practicarea aceloraşi hobby, temperamente similare etc. În aceste cazuri şansele de a 

deveni empatic cresc [9].  

Rolul empatiei în cunoaşterea interpersonală și diminuarea prejudecăților este 

la fel de important ca şi cel al factorilor intelectuali, concretizându-se într-un stil 

apreciativ empatic. Sunt autori ca C. Rogers care vorbesc în prezent de considerarea 

sociabilității ca fiind strategia primară de supraviețuire a primatelor, dar și a oamenilor, 

iar asupra empatiei, observații similare au fost făcute chiar de Ch. Darwin, pentru care 

empatia, care este condiția de declanșare a compasiunii, este tot un mijloc de 

supraviețuire [16]. C. Rogers accentuează că empatia nu înseamnă identificarea cu 

celălalt uitând de propria personalitate, ci transpunerea în mintea și sufletul celuilalt 

pentru a înțelege cum acesta percepe lucrurile [16].  

Empatia presupune acceptarea necondiționată a ideilor, sentimentelor, 

credințelor celuilalt, chiar dacă acestea sunt diferite de propriile modele de referință, de 

modul subiectiv de a privi respectivele informații; presupune de asemenea „rezonanţa” 

cu celălalt. După C. Batson între empatie şi agresivitate există o relaţie negativă, 

deoarece agresivitatea limitează posibilitatea de a-l simţi şi percepe pe celălalt, 

determinând o reacţie de răspuns agresiv, sau retragere a subiectului din relaţia 

empatică. Batson scrie în cartea sa că acest raport invers dintre empatie şi agresivitate a 

fost pus în evidenţă încă în anul 1987 în cercetările de specialitate realizate de S. 

Feshbach și N. D. Feshbach, A. Mehrabiam și N. A. Epstein, P. A. Miller și N. Eisenberg 

[5]. Capacitatea de a sesiza şi de a identifica sentimentele celorlalţi este o precondiţie 

necesară luării în considerare a nevoilor celorlalţi în situaţii de răspuns conflictual. 

Capacitatea cognitivă mai avansată implicată în analiza situaţiei conflictuale din 

perspectiva celuilalt ar trebui să aibă ca rezultat reducerea numărului de erori de 

înţelegere, ceea ce duce la o diminuare a agresivităţii şi conflictului şi o mai mare 

posibilitate de răspunsuri prosociale.  

Pe de altă parte, componenta afectivă a empatiei se află într-un raport special cu 

reglarea agresivităţii. Agresivitatea provoacă suferinţă, durere, ori observarea durerii, a 

suferinţei ar trebui să provoace la rândul ei un sentiment de suferinţă într-un observator 

ce e sursa agresiunii. Se presupune că empatia are o acţiune inhibitoare asupra 

agresiunii. Un studiu din 2000 al lui J. H. Gralinski și N. D. Feshbach a evaluat 

potenţialul empatic ca factor de protecţie pentru copiii maltrataţi, a arătat că, în medie, 

fetele maltratate erau mai empatice decât colegele nemaltrate, având un nivel mai scăzut 

de agresivitate şi un nivel mai înalt de autopercepţie şi autoacceptare [după 10].  

Reieșind din cele expuse mai sus, nu doar persoanele LGBT, dar și întreaga 

societate va beneficia de aceste schimbări, persoanele empatice manifestă mai puțină 

agresivitate și, ca efect, se micșorează numărul de conflicte interpersonale și sociale.  

O altă cale pentru eradicarea prejudecăților este oferirea condițiilor pentru a crea 

relații între diverse grupri sociale, cu implicarea grupurilor marginalizate. În 1954, 

Gordon Allport și-a exprimat ipoteza de contact în „Natura Prejudecăților”, studiul său 

detaliat al prejudecăților din perspectiva psihologiei sociale. Allport spunea că 

prejudecata poate fi redusă prin contactul cu statut egal între grupurile majoritare și 

grupurile minoritare în realizarea obiectivelor comune. Efectul va fi îmbunătățit cu mult 
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dacă acest contact va fi susținut de suportul instituțional (de exemplu, prin lege, obicei 

sau atmosferă locală) și cu condiția să fie în așa fel încât să conducă la percepția 

intereselor comune și a umanității comune între membrii grupurilor. Teoria rămâne o 

referință credibilă deoarece a fost testată extensiv, cu rezultate semnificative în mai mult 

de 50 de ani. Totuși, ipoteza lui Allport spune că putem micșora prejudecățile dacă se 

întâlnesc persoane de diferite origini și intră în contact, cu condiția să fie prezentți patru 

factori:  

- grupul partajează un scop comun; 

- există o cooperare intergrupală; 

- fiecare persoană în grup este valorificată; 

- autoritățile, legislația și tradițiile șuțin contactul [1].  

Psihologia socială ne spune că, dacă se creează medii în care oamenii pot lucra 

împreună ca o echipă pe un obiectiv comun, cu valori clare articulate, care celebrează 

valoarea egalității a fiecărei persoane, prejudecățile vor fi reduse. Cu toate acestea, dacă 

sunt implicați oameni de diferite origini fără a exista strategii de mediere, există o mare 

probabilitate ca aceștia să recurgă la stereotipuri, apoi la prejudecăți, apoi la segregare 

și, în final, la violență, mai ales dacă mediul este extrem de competitiv. Într-adevăr, 

ideea intuitivă precum că mediile pluraliste sau multiculturale vor aduce la o auto-

reglementare pașnică este greșită, sunt necesare reguli de bază împreună cu un puternic 

mesaj instituțional împotriva gândirii prejudiciabile și a practicilor discriminatorii [18].  

O altă cale este punerea în evidență a persoanelor cu atitudini tolerante și poziții 

echilibrate în ceea ce ține de diversitatea umană și crearea oportunităților egale pentru 

toți. Aici un rol important îl au liderii de opinii, vedetele, influencerii și persoanele 

publice. Reducerea prejudecăților înseamnă reducerea barierelor care stau în calea 

conștiinței de sine, a coeziunii sociale, a spiritului deschis și a mentalității de creștere 

necesare pentru a deschide noi oportunități de a lucra cu oameni diferiți. Teoria învăţării 

sociale explică procesele prin care: se achiziţionează un comportament sau o secvenţă 

de comportament, se iniţiază comportamentele şi se menţin pattern-urile de 

comportament. Deoarece învățarea socială se manifestă prin capacitatea de a reproduce 

un comportament observat, se cuvine să o asimilăm imitației amânate, această învățare 

socială se diferențiază de celelalte forme de învățare prin faptul că un comportament 

poate fi învățat să fie efectuat și, cu atât mai mult, fară ca subiectul să fie supus nici unui 

fel de întărire.  

Cel mai cunoscut psiholog care a abordat această teorie în 1977 este Albert 

Bandura care a aplicat teoria învăţării sociale în studierea agresivității [4]. Potrivit 

acestuia, viața socială ar fi imposibilă dacă oamenii ar învăța numai prin încercări și 

greșeli. Observarea constituie un mijloc rapid și eficient pentru achiziționarea 

cunoștințelor și deprinderilor care vor îndruma acțiunea. Ceea ce nu înseamna că, odată 

acțiunea efectuată, individul nu utilizează consecințele acesteia în scopuri corrective, 

dar, în fața unei situații care cere o conduită nouă, individul recurge la experiența sa 

socială.  

Conform lui Bandura, comportamentul social nu este înnăscut, ci învăţat de la 

modele adecvate [3].  
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Teoria sa susţine că dacă orice schimbare de comportament implică o schimbare 

cognitivă, pentru a schimba cogniţiile trebuie să acţionăm asupra lor. Dispozițiile 

noastre individuale orientate spre un obiect sau altul al lumii sociale sunt învățate social 

prin diverse mecanisme. Aceasta este concluzia care se poate desprinde din numeroase 

studii experimentale, având ca obiect de studiu atitudinile sociale. Putem aprecia că 

omul nu se naște cu un anumit set de atitudini, ci și-l însușește pe parcursul vieții prin 

socializare. Totodată, factorul genetic rămâne unul dintre factorii responsabili în 

modelarea acestora. Astfel sursele majore ale formării atitudinilor sunt: învățarea 

socială, compararea socială, factorii genetici.  

Informarea corectă, care are în bază un substrat științific și rezultate a 

cercetărilor este un alt aspect care trebuie luat în calcul pentru a dezvolta o societate 

tolerantă. Școlile, universitățile, colegiile trebuie să reviziuească informațiile care sunt 

livrate la capitolul diversității. Competența sursei, credibilitatea acesteia precum și 

asemănarea sursei cu receptorul sporesc influența persuasiunii. Schimbarea atitudinală 

este mai pronunțată când argumentele provin de la surse multiple, susțin Harkins și Petty 

[11], însă doar în condițiile în care există un consens între argumente, iar acest consens 

nu este perceput ca fiind unul artificial, ci este rezultatul unor surse cu adevărat 

independente.  

„Teoria judecății sociale” de M. Sherif și C. Hovland [17] susține că în 

condițiile vieții de zi cu zi, oamenii își formează „scale de referință” cu ajutorul cărora 

ordonează obiectele din lumea înconjurătoare cu care vin în contact. Judecățile sociale 

sunt influențate de „punctele de referință” pe care ni le fixăm. Atitudinile însăși sunt 

„puncte de referință interioare”, iar mesajul persuasiv este „punct de referință exterior”. 

Cercetările autorilor menționați mai sus au condus la identificarea a trei zone în care se 

pot plasa enunțurile unui mesaj persuasiv:  

- „zona de acceptare” situată în jurul atitudinii receptorului față de problema 

pusă în discuție; 

- „zona de neangajare” plasată între respingere și acceptare; 

- „zona de respingere” în care se încadrează mesajele care conțin atitudini de 

neacceptat pentru persoana – țintă.  

„Teoria judecății sociale” și, în cadrul ei abordarea „asimilare/contrast” se 

înscrie în orientarea cognitivistă a psihosociologiei.  

În cartea „Înțelegerea prejudecăților și educației: Provocarea generațiilor 

viitoare”, a fost sintetizată cercetarea în psihologia socială, psihologia cognitivă, 

gândirea critică și educația internațională pentru a prezenta un model care poate fi 

adaptat și adoptat conform contextului [12]. Fiecare arie trebuie autoevaluată utilizând 

descriptorii referitori la criterii. Patru domenii trebuie subliniate la nivel individual: 

1) educație dincolo de celălalt – învățarea umanismului și a literaturii 

internaționale; deconstruirea ideilor de „străini” și a stereotipurilor despre cultură, gen, 

capacitate și alte diferențe; complexitatea psihologică și fenomenologică dimensională 

a percepției clare pentru studenți; crearea de medii școlare care nu sunt exclusiviste; 
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2) gândirea critică - a învăța elevii și studenții cum să analizeze pozițiile, să 

dezagregheze postulatele, să categorizeze cu criterii bine informate, să provoace 

ipoteze, și să gândească cu înțelepciune prin prisma consecințelor; 

3) metacogniția – a învăța elevii despre cum se formează prejudecățile din punt 

de vedere neurologic, cognitiv, social și emoțional, făcându-i conștienți de meta-

stereotipuri (ipoteze despre ce ar putea alții să se gândească despre ei înșiși) și cât de 

condiționat este felul în care ei se percep pe sine; 

4) empatia – a afla despre situația celorlalți; incursiuni în istorie, literară și 

expresii artistice analizând deschis perspectivele altor culturi; schimb de experiențe cu 

ceilalți prin excursii și călătorii [10].  

Un alt factor discutat pe larg și controvesrat în psihologia socială este legătura 

între religii și ostilitatea intergrupală. Pe de o parte anume religia a fost inițiatoarea mai 

multor războaie și nimiciri în masă, pe de altă parte anume normele religioase, în special 

cele creștine au stat la baza drepturilor omului prin atitudinea de respect a vieții umane. 

Această teorie controversată a fost obiect de discuții și cercetare a psihologiei sociale 

de mult timp.  

Allport a divizat religiozitatea externă de cea internă și a scris următoarea 

afirmație, care este una din cele mai citate conform WebofScience [2] „Oamenii cu o 

orientare religioasă externă tind să folosească religia pentru propriile scopuri. Ei pot 

considera religia utilă din diverse motive - ca sursă de încredere și confort, comunicare 

și divertisment, statut și auto-justificare. Nu-și iau credința foarte în serios sau își 

adaptează în mod selectiv religia la interesele proprii mai importante. . . Pentru 

persoanele cu orientare internă, religia este motivul principal. Alte nevoi, chiar dacă 

sunt puternice, sunt considerate mai puțin importante și aduse în acord cu credințele și 

preceptele religioase. Ei încearcă să învețe credința (interiorizarea lor) și să o urmeze pe 

deplin. În acest sens, ei „își trăiesc religia”[cit. De: 22, p. 4]. Drept urmare, anume 

religiozitatea externă se dovedește a fi în legătură cu prejudecățile față de alte grupuri.  

M. Donahue [7] a realizat o meta-analiză a studiilor relației dintre religiozitate 

și relațiile intergrupale. În nouă studii din 1967-1977 existența unei relații puternice 

între religiozitatea externă și prejudecățile împotriva afro-americanilor, hispanicilor, 

evreilor și persoanelor cu tulburări mentale este demonstrată în mod clar. 

Etnocentrismul și „conservatorismul rasial” sunt, de asemenea, asociate cu religiozitatea 

externă. Religiositatea internă, dimpotrivă, este desemnată de cercetători ca un fenomen 

care afectează pozitiv relațiile intergrupale.  

Pentru că religiozitatea persoanelor nu poate fi influențată, păstrarea statutului 

de stat laic, în special în sistemul de învățământ, este importantă pentru a scădea din 

influența reprezentanților a diverse religii care au atitudini agresive și intolerante.  

Pentru a vedea care anume sunt factorii care au influențat eradicarea homofobiei 

la cetățenii Republicii Moldova care utilizează rețeaua socială Facebook, și anume, cei 

și cele care au confirmat că atitudinea lor față de homosexualitate s-a schimbat de la 

negativă la pozitivă sau neutră a fost realizată o cercetare în care respondenții au fost 

rugați să răspundă la 3 întrebări:  
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1) Vă rog să indicați care au fost acele sentimente negative, care le-ați simțit 

față de persoanele homosexuale în trecut (milă, ură, dezgust, neglijare, evitare, frică, 

etc); 

2) Vă rog să scrieți care sunt emoțiile față de persoanele homosexuale care le 

simțiți în prezent; 

3) Vă rog să indicați toți factorii care îi puteți identifica și aminti, care v-au 

influențat schimbarea atitudinii față de persoanele homosexuale.  

La cercetarea au participat 74 respondenți cu următoarele criterii: 

Sex: femei – 60 (81%); bărbați – 14 (19%).  

Vârstă: până la 25 de ani – 21 (28%); 26-45 ani – 48 (65%); de la 46 ani în sus 

– 5 (7%).  

Etnie: moldoveni/români – 69 (93%); ruși – 2 (3%); bulgar – 1 (1%); nu se 

identifică nicicum – (3%).  

Religie: creștini – 50 (68%); atei, agnostici – 24 (32%).  

Cu copii – 35 (47%); fără copii – 39 (53%).  

Proviniență: sat – 26 (35%), oraș – 47 (65%).  

Studii: superioare – 58 (78%); medii – 10 (14%); superioare nefinalizate – 6 

(8%).  

La întrebarea care au fost acele sentimente negative, care le-ați simțit față de 

persoanele homosexuale în trecut (milă, ură, dezgust, neglijare, evitare, frică, etc) 

răspunsurile au fost următoarele: 

Dezgust – 34 respondenți (46%); 

Evitare – 33 respondenți (45%); 

Milă – 16 respondenți (22%); 

Neînțelegere, nedumerire – 14 respondenți (19%); 

Neglijare – 13 respondenți (18%); 

Frică – 8 respondenți (11%); 

Repulsie, antipatie – 6 respondenți (8%); 

Anxietate – 6 respondenți (8%); 

Confuzie – 4 respondenți (5%); 

Superioritate, dispreț – 4 respondenți (5%); 

Curiozitate – 4 respondenți (5%); 

Stinghereală, disconfort – 3 respondenți (4%); 

Ură, agresivitate, răutate – 3 respondenți (4%); 

Neacceptare, intoleranță – 3 respondenți (4%); 

Șoc – 2 respondenți (3%); 

Antipatie – 2 respondenți (3%).  
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După cum observăm cele mai răspândite sentimente sunt cele specifice tuturor 

fobiilor, și pot fi descrise drept - frică inexplicabilă care afectează viața cotidiană, care 

impune evitarea prin orice mod a factorului de fobie.  

La întrebarea care sunt emoțiile față de persoanele homosexuale care le simțiți 

în prezent, răspunsurile au fost următoarele:  

Emoții neutre, nu mai contează orientarea sexuală – 31 respondenți (42%); 

Empatie – 17 respondenți (23%); 

Acceptare – 15 respondenți (20%); 

Respect – 12 respondenți (16%); 

Solidaritate, susținere – 10 respondenți (14%); 

Admirație pentru curaj – 10 respondenți (14%); 

Emoții pozitive – 8 respondenți (11%); 

Toleranță – 7 respondenți (10%); 

Prietenie – 6 respondenți (8%); 

Înțelegere – 5 respondenți (7%); 

Inspirație – 2 respondenți (3%); 

Interes, curiozitate – 2 respondenți (3%); 

Atracție, dragoste – 2 respondenți (3%); 

Fericire, bucurie – 2 respondenți (3%).  

Fobia este asociată cu o hipersecreție de adrenalină sau o secreție prea 

accentuată de adrenalină. Această adrenalină accelerează toate celelalte sisteme sau 

componente din sisteme și pregătește organismul pentru o viitoare situație de stres, o 

situație care trebuie depasită. Glanda numită suprarenală sau mai precis 

medulosuprarenală este cea care secretă acest hormon: adrenalina. Aceste schimbări 

în organism sunt neplăcute, din care cauză în momentul când fobia este depășită, omul 

simte emoții pozitive, care le putem observa în răspunsurile de mai sus (respect, 

admirație, prietenie, inspirație, atracție, dragoste, fericire, bucurie).  

 La întrebarea, indicați toți factorii care îi puteți identifica și aminti, care v-au 

influențat schimbarea atitudinii față de persoanele homosexuale răspunsurile au fost 

următoarele: 

Interacțiune cu persoane homosexuale; prieteni, rude sau colegi, care mi-au 

mărturisit că sunt homosexuale – 51 respondenți (69%); 

Informare despre subiect, studii în domeniu – 37 respondenți (50%); 

Plecarea peste hotare cu traiul sau pentru studii, lucru – 13 respondenți (18%); 

Filme cu homosexuali, persoane publice/vedete homosexuale – 11 respondenți 

(15%); 

Comunicare cu persoane informate, tolerante – 11 respondenți (15%); 

Implicarea în activizm pentru drepturile omului, voluntariat – 10 respondenți 

(14%); 
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Maturizarea, dezvoltarea gândirii critice – 9 respondenți (12%); 

Acceptarea de sine, conștientizarea propriei homosexualități – 5 respondenți 

(7%); 

Evenimentele organizației GENDERDOC-M (ONG care lucrează pentru 

drepturile persoanelor LGBT în Moldova) – 5 respondenți (7%); 

Agresivitatea persoanelor homofobe – 4 respondenți (5%); 

M-am închipuit în locul lor – 2 respondenți (3%); 

Am născut – 1 respondent (1%); 

M-au impresionat istoriile părinților persoanelor LGBT – 1 respondent (1%); 

Terapia psihologică – 1 respondent (1%); 

Excluderea religiei din viață – 1 respondent (1%).  

Astfel rezultatele vin în concordanță cu teoriile menționate mai sus și anume: 

- Teoria lui Allport precum că prejudecata poate fi redusă prin contactul cu 

statut egal între grupurile majoritare și grupurile minoritare în realizarea obiectivelor 

comune. Efectul va fi îmbunătățit cu mult dacă acest contact va fi susținut de suportul 

instituțional (de exemplu, prin lege, obicei sau atmosferă locală) și cu condiția să fie în 

așa fel încât să conducă la percepția intereselor comune și a umanității comune între 

membrii grupurilor.  

- Capacitatea cognitivă mai avansată implicată în analiza situaţiei conflictuale 

din perspectiva celuilalt ar trebui să aibă ca rezultat reducerea numărului de erori de 

înţelegere, ceea ce duce la o diminuare a agresivităţii şi conflictului şi o mai mare 

posibilitate de răspunsuri prosociale. Capacitatea de a sesiza şi de a identifica 

sentimentele celorlalţi este o precondiţie necesară luării în considerare a nevoilor 

celorlalţi în situaţii de răspuns conflictual. Componenta afectivă a empatiei se află într-

un raport special cu reglarea agresivităţii. (S. Feshbach și N. D. Feshbach, A. 

Mehrabiam și N. A. Epstein, P. A. Miller și N. Eisenberg).  

- Teoria învăţării sociale explică procesele prin care: se achiziţionează un 

comportament sau o secvenţă de comportament, se iniţiază comportamentele şi se 

menţin pattern-urile de comportament. Comportamentul social nu este înnăscut, ci 

învăţat de la modele adecvate. Competența sursei, credibilitatea acesteia precum și 

asemănarea sursei cu receptorul sporesc influența persuasiunii. (Bandura) 

- Existența unei relații puternice între religiozitatea externă și prejudecăți. 

Etnocentrismul și „conservatorismul rasial” sunt, de asemenea, asociate cu 

religiozitatea externă. (M. Donahue).  

Concluzii 

Pentru a eradica sau diminua prejudecata față de persoanele homosexuale este 

necesară o vizibilitate cât mai mare a acestora, este important persoanele LGBT să 

vorbească colegilor, rudelor și prietenilor despre orientarea sa sexuală, pentru că anume 

această interacțiune este cea mai eficientă.  
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La fel este importantă posibilitatea de a călători și a face cunoștință cu culturi 

tolerante, pentru a putea trece print-o experiență pozitivă în care homofobia nu se 

cultivă.  

În al treilea rând este necesar să fie cât mai multă informație veridică, începând 

cu școala, universitatea, dar și în mass-media, pentru că anume informarea corectă, 

bazată pe cercetări științifice despre subiectul legat de fobie o poate micșora sau elimina. 

Omul nu se naște cu un anume set de atitudini, ci și-l însușește pe parcursul vieții prin 

socializare, deci, este o responsabilitate a intelectualilor să răspândească informațiile și 

atitudinile de acceptare, pentru că autoritatea lor joacă un rol important pentru o mare 

parte dintre purtătorii de prejudecată.  

Și al patrulea factor este dezvoltarea gândirii critice și a activismului, pentru că 

anume acestea motivează oamenii să caute informații, mai multe puncte de vedere și să 

nu se lase manipulați de cei, care încearcă să impună unele prejudecăți cu scopuri 

manipulatorii.  

Bibliografie 
1. Allport G. The Nature of Prejudice. Reading MA, 1954.  

2. Allport G. W. , Ross J. M. Personal religious orientation and prejudice // Journal of 

Personality and Social Psychology. 1967. Vol. 5. № 4 P. 432—443. doi:10. 1037/h0021212  

3. Bandura A. Social cognitive theory. Annals of Child Development. Six theories of child 

development. În: Greenwich, CT JAI Press, 1989, vol. 6, p. 1-60.  

4. Bandura A. Social learning theory. Englewood Cliffs NJ, 1977.  

5. Batson C. Distress and empathy: Two qualitatively distinct, vicarious emotions with 

different motivational consequences. În: Journal of Personality, 1987, nr. 55, p. 19-39.  

6. Danilova A. , Frolov A. Cum se vorbește și se scrie corect despre gay, lesbiene, bisexuali 

și transgenderi. Chișinău, 2014.  

7. Donahue M. J. Intrinsic and extrinsic religiousness: Review and meta-analysis // Journal of 

Personality & Social Psychology. 1985. Vol. 48. № 2. P. 400—419. doi:10. 

1037/00223514. 48. 2. 400  

8. FBI Releases 2010 Hate Crime Statistics. In: FBI National Press Office. 2011. 

https://archives. fbi. gov/archives/news/pressrel/press-releases/fbi-releases-2010-hate-

crime-statistics 

9. Goleman D. Inteligenţa emoţională, ediţia a III-a. Bucureşti, 2008.  

10. Guttman H. , Laporte L. Empathy in families of women with borderline 

personalitydisorder, anorexia nervosa, and a control group. In: Family Process ProQuest 

Medical Library. 2000, vol. 39, p. 345-358.  

11. Harkins S. , Petty R. Information utility and the multiple source effect. In: Journal of 

Personality and Social Psychology. 1987, nr. 52(2), p. 260-268.  

12. Hughes C. Understanding Prejudice and Education. The challenge for future generations. 

London, 2017.  

13. Lindzey G. , Aronson E. The handbook of social psychology. New York, 1985.  

14. McCormack M. The Declining Significance of Homophobia. New York, 2012.  

15. Renzetti C. , Edleson J. Encyclopedia of Interpersonal Violence. London, 2008.  

16. Rogers C. A deveni o persoană. Perspectiva unui psihoterapeut. București, 2008.  

17. Sherif M. , Hovland C. Social judgment: Assimilation and contrast effects in 

communication and attitude change. Oxford, England: Yale Univer, 1961.  



77 

 

 

18. Steele C. Whistling Vivaldi: And Other Clues to How Stereotypes Affect Us (Issues of Our 

Time). New York, 2010.  

19. Studiu privind percepţiile şi atitudinile faţă de egalitate în Republica Moldova. Chișinău, 

2019. http://egalitate. md/wp-content/uploads/2016/04/Studiu-privind-percep--iile. pdf 

20. Studiu privind discursul de ură și instigarea la discriminare în spațiul public și mass-media 

din Republica Moldova https://promolex. md/wp-

content/uploads/2018/11/Raport_Discurs_Ura_RO. pdf 

21. Ли Д. Практика группового тренинга. СПб, 2001.  

22. Титов Р. С. Концепция индивидуальной религиозности Г. Олпорта: понятие 

религиозных ориентаций // Культурно-историческая психология. 2013. № 1. С. 2—9.  

UDC: 159. 9 

THE DARK SIDE OF THE WELL-BEING TOWARDS A POSITIVE 
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POZITIVĂ  
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student, Free International University of Moldova 

Simion Simion Dănuț, lector superior, magistru în psihologie, Universitatea 

Tehnică a Moldovei, doctorand, Universitatea Liberă Internațională din Moldova  

Abstract. I don't think there is a man on this earth who doesn't want to be happy. Tens 

of thousands of books in all possible languages give us tips on how to be happy and think positive. 

In the market, on the street or at the workplace we expect from other smiles and enthusiasm. 

Happiness slowly, slowly becomes a necessity of our day; but it focuses mainly on positive 

growth and much less on its real difficulties. Yes, well-being definitely has a dark side. Our 

thoughts and emotions reflect the world we are in and negative emotions are an integral part of 

it. Our lives I think they are truly wonderful, but sometimes tragic events slip in; and when this 

happens, we should be allowed to have negative thoughts with the whole range of feelings that 

it represents, because that is how we understand the world.  

Rezumat. Nu cred că există om pe acest pământ care să nu vrea să fie fericit. Zeci de 

mii de cărți în toate limbile posibile ne oferă sfaturi despre cum să fim fericiți și să gândim 

pozitiv. În magazin, pe stradă sau la locul de muncă așteptăm din partea celorlalți zâmbete și 

entuziasm. Fericirea încet, încet se transformă într-o necesitate a zilelor noastre; însă se 

concentrează mai ales pe creșterea pozitivă și mult mai puțin pe dificultățile ei reale. Da, starea 

de bine are cu siguranță și o partea a ei întunecată. Gândurile și emoțiile noastre reflectă lumea 

în care ne aflăm iar emoțiile negative sunt parte integrantă din ea. Viețile noastre cred că sunt 

cu adevărat minunate însă din când în când în ele se strecoară și tragicul; iar când se întâmplă 

așa ceva ar trebui să avem voie să avem și gânduri negative cu toată paleta de sentimente ce le 

reprezintă, deoarece așa înțelegem noi lumea.  

Keywords: positive thinking, happyness, well-being, negative emotions.  

Cuvinte cheie: stare de bine, psihologie pozitivă, muncă semnificativă, stare de bine 

subiectivă, gândire pozitivă.  

Organizația Mondială a Sănătății încă din 1948 a afirmat că sănătatea mintală 

este mai mult decât absența bolilor mintale iar psihologii au început să studieze 
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sistematic cauzele, corelațiile și consecințele progresiei sănătății mintale și a stărilor de 

bine. Se constată de altfel în ultimii ani o orientare către studiul științific asupra stării 

de bine acesta căpătând din ce în ce mai multă amploare. Premise în cercetarea 

bunăstării au pornit de la diferite rădăcini filosofice și teoretice, iar toate acele aspecte 

hedoniste (subiective/emoționale) și eudaimonice (psihologice și sociale) ale stării de 

bine moderne par a fi componente strâns legate de funcționarea psihologică a 

individului. Deși aceste modele au fost anterior prezentate ca alternative concurente, 

lucrările teoretice și empirice recente s-au concentrat pe modul în care aceste teorii și 

componente ale stării de bine se completează reciproc și pot fi integrate în niște modele 

înfloritoare comprehensive și complete de sănătate mintală. Matthew W. Gallagher pg. 

1030 [4].  

La sfârșitul anilor 90, un grup de psihologi proeminenți, condus de psihologul 

Universității din Pennsylvania, Martin E. P. Seligman, a pus bazele unui nou domeniu 

de studiu numit psihologie pozitivă. Această disciplină explorează cauzele și 

consecințele fericirii, reziliența, virtuților caracterului, precum și alte aspecte importante 

ce țin de adaptarea psihologică și sănătatea populației. Psihologia pozitivă completează, 

fără a intenționa să înlocuiască sau să ignore, domeniile tradiționale ale psihologiei. 

Premisa de bază a psihologiei pozitive este că ființele umane sunt deseori atrase de viitor 

mai mult decât sunt conduse de trecut. Scopul este de a minimaliza gândurile negative 

care pot apărea într-o mentalitate fără speranță pentru a dezvolta un sentiment de 

optimism față de viață, o schimbare în orientarea noastră ce poate afecta modul în care 

ne gândim nu doar la natura fericirii ci și bunăstarea vieții cotidiene.  

Psihologia pozitivă a fost prezentată ca o ramură a psihologiei care folosește 

înțelegerea științifică și intervenția eficientă pentru a ajuta la realizarea unei vieți 

satisfăcătoare, mai degrabă decât în tratarea bolilor mintale. Focusul psihologiei 

pozitive este pus pe creșterea personală și nu pe patologie. Preocupată de eudaimonie 

„viața bună” sau înfloritoare Martin Seligman și Mihaly Csikszentmihalyi definesc 

psihologia pozitivă drept „studiul științific al funcționării umane pozitive și înflorind pe 

mai multe niveluri care includ dimensiunile biologice, personale, relaționale, 

instituționale, culturale și globale ale vieții. " [3]; conceptele înrudite cu care lucrează 

fiind: fericirea, bunăstarea, calitatea vieții, mulțumirea, viața semnificativă, stările de 

plăcere sau de curgere, valori, încurajarea stimei de sine pozitive și a imaginii de sine, 

abilități, virtuți, talente, precum și modalitățile prin care acestea pot fi promovate de 

sisteme și instituții sociale.  

Deși nu încearcă o definiție strictă a vieții bune, psihologii pozitivi sunt de acord 

că trebuie să trăiești o viață fericită, angajată și plină de sens, pentru a experimenta starea 

de eudaimonie. Martin Seligman prin accentuarea studiului dezvoltării umane pozitive, 

accentuează faptul că acest domeniu ajută la echilibrarea altor abordări care se 

concentrează pe tulburare și care pot produce doar o înțelegere limitată.  

Psihologia pozitivă este preocupată așadar patru probleme: experiențe și emoții 

pozitive, trăsături individuale durabile psihologice pozitive, relații pozitive și instituții 

pozitive. Emoțiile pozitive sunt preocupate de a fi mulțumit cu trecutul cuiva, de a fi 

fericiți în prezent și de a avea speranță pentru viitor. Trăsăturile individuale pozitive se 
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concentrează asupra atuurilor și virtuților pe când instituțiile pozitive se bazează pe 

punctele forte pentru o mai bună comunitate de oameni. Astfel, a gândi în termeni 

optimiști cu siguranță ne face mai sănătoși, iar a fi sănătoși ne poate determina să 

gândim pozitiv. „Gândirea pozitivă” a transformat fericirea într-o datorie și o povară, 

spune un psiholog danez iar Susan David într-un articol completează „a fi pozitiv a 

devenit o nouă formă de corectitudine morală”. „Este crud și ineficient să spui celorlalți 

să se „înveselească” sau să „înceteze să fie atât de negativi”. Acest fapt poate trimite 

mesajul periculos că orice sentimente în afară de atitudinea pozitivă ar trebui să fie 

reprimate. Pozitivitatea forțată ignoră traumele și depresia clinică. „Când împingem 

deoparte emoțiile normale pentru a îmbrățișa, , falsa, , pozitivitate, ne pierdem 

capacitatea de a dezvolta abilități de a face față și a ne lupta cu lumea așa cum este ea. 

În mijlocul cruciadei noastre ar trebui să ne gândim la tot ce trebuie să pierdem în 

continuarea urmăririi „avantajului fericirii” și anume, onestitatea emoțională, caracterul 

și rezistența [6].  

Gândirea pozitivă are cu siguranță avantaje: ne poate încuraja să ne asumăm 

riscurile necesare și să ne extindem orizonturile dar trebuie să fim atenți pentru că 

gândirea pozitivă nu este well being și psihologie pozitivă. Există cu siguranță 

asemănări între cele două psihologie pozitivă și gândire pozitivă, ambele sunt 

preocupate de cultivarea optimismului la indivizi (optimismul este asociat cu o serie de 

rezultate benefice) diferența ține de faptul că psihologia pozitivă este în sine o știință 

bazată pe cercetări academice amănunțite. Psihologia pozitivă are ca motor unii dintre 

cei mai apreciați psihologi ai vremii noastre precum Martin Seligman, fost președinte al 

Asociației Americane de Psihologie, Mihaly Csíkszentmihályi, Barbara Fredrickson, 

Daniel Kahneman, laureat Nobel din 2002 și co-redactor al cărții Semnal Well-Being: 

The Foundations of Hedonic Psychology și nu-și ignoră rădăcinile psihologiei umaniste. 

Din contră psihologii pozitivi recunosc cu ușurință teoriile și descoperirile pe care le-a 

dat psihologia umanistă, stând astfel chiar și parțial pe umărul unor giganți precum 

Abraham Maslow și Carl Rogers. În plus, psihologia pozitivă se bazează foarte mult pe 

înțelepciunea străveche a unora dintre marii filozofi să nu uităm de Aristotel și concepția 

lui despre Eudaimonia.  

Psihologia pozitivă nu înseamnă să ignori emoțiile negative sau să fii fericit 

numai un zâmbet toată ziua. Cu noul val psihologia pozitivă nu încearcă să eradicheze 

stările „negative”. Nu e doar o constatare faptul că psihologia ca disciplină academică 

s-a concentrat foarte mult pe fenomenele negative frică sau depresie în primele sute de 

ani și a cam pierdut din vedere abordările pozitiviste. Psihologia pozitivă dorește așadar 

să îndrepte atenția nu doar a mediului academic și asupra laturii pozitive a 

continuumului nostru emoțional și comportamental, pentru a crea o viziune mai 

echilibrată a funcționării umane.  

O critică a primilor ani ai psihologiei pozitive, a fost poziția sa față de așa-

numita „emoție negativă” oamenii au crezut că emoțiile negative sunt dăunătoare și au 

încercat să le suprime și să le evite. Cu toate acestea, oamenii de știință au știut despre 

natura adaptativă a tuturor emoțiilor și le-au explicat în ceea ce privește modul în care 

ne pregătesc să facem față adversităților sau ne ajută să profităm de oportunitățile 
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prezente într-o situație dată. Dezbaterile pe marginea funcționalității și aplicării reduse 

a acestei discipline au creat un mediu în care mișcarea psihologiei pozitive s-a schimbat, 

a crescut și s-a dezvoltat până la nivelul său actual de maturitate. Acest „al doilea val” 

al psihologiei sociale subliniază rolul emoțiilor pozitive și impactul lor important în 

fericire și în succesul nostru general însă accesarea întregii game de emoții, inclusiv a 

celor negative este cu adevărat important. Cu alte cuvinte, ar trebui să simțim; frică în 

situații în care există posibilitatea de a face rău, furie atunci când este nevoie de a ne 

ridica pentru propriile noastre drepturi, frustrare atunci când lucrurile nu merg așa cum 

se aștepta sau regret când facem ceva rău așadar toate stările psihologice au beneficii 

adaptative, chiar și cele cunoscute ca fiind negative.  

Argumentul celui de-al doilea val, arată clar efectele complexe și oarecum 

neașteptate ale tuturor emoțiilor în situații variate și respinge gândirea dualistă care a 

predominat în etapele anterioare ale psihologiei pozitive. Cartea, Second Wave Positive 

Psychology: Embracing the Dark Side of Life (Ivtzan, et al. , 2016), a descris cel mai 

detaliat cel de-al doilea val, explicând modul în care a evoluat psihologia pozitivă și 

unde mai exact se află ea astăzi. Cartea tratează natura dialectică a emoțiilor, precum și 

interacțiunea dinamică a dispozițiilor opuse inerente fiecărui eveniment al vieții noastre 

recunoscând că trebuie să ne implicăm în dificultățile vieții, deoarece acestea pot fi de 

fapt utile și valoroase în anumite privințe și pot fi favorabile înfloririi, deci doar gruparea 

tuturor acestor cercetări emergente sub eticheta celui de-al doilea val. Lucruri pe care 

le-am putea considera negative care ar putea fi considerate o parte a aspectelor mai 

întunecate ale vieții, emoțiile inconfortabile, pot face parte din psihologia pozitivă.  

E un adevăr: toată lumea vrea să fie fericită și caută acest lucru cu înverșunare. 

În ajutorul acestei nevoi cărți de prim ajutor spiritual, auto ajutor oferă sfaturi despre 

cum să oprești îngrijorarea, cum să stimulezi fericirea și să-ți alungi gândurile negative. 

Și totul cu un singur clic apăsând pe un buton magic. Și nu doar atât la locul de muncă 

șefii vor să te vadă cu entuziasm, zâmbind mai mereu, societatea mereu vesel, apropiații 

și familia exact la fel.  

 Potrivit însă lui Svend Brinkmann, profesor de psihologie la Universitatea 

Aalborg din Danemarca, cultura pozitivității are și o latură întunecată. Fericirea de cele 

mai multe ori nu este pur și simplu răspunsul adecvat la anumite situații din viață și mai 

rău, falsificându-l ne poate lăsa copleșiți emoțional, spune Brinkmann, al cărui 

bestseller, , Stand Firm: Resistance the Self-Improvement Craze, , va fi publicat în 

engleză destul de curând. „Cred că gândurile și emoțiile noastre ar trebui să reflecte 

lumea. Când se întâmplă ceva rău, ar trebui să avem voie să avem gânduri negative și 

sentimente în legătură cu aceasta, deoarece așa înțelegem lumea ”, spune el și continuă 

„viața este minunată dar din când în când, ea mai este și tragică. Oamenii mor în viața 

noastră, îi pierdem, dacă ne-am obișnuit doar să avem voie să avem gânduri pozitive, 

atunci aceste realități ne pot lovi și mai intens atunci când se întâmplă - și se vor 

întâmpla”.  

În SUA, fericirea obligatorie a devenit obiectul unei hotărâri oficiale la locul de 

muncă împotriva T-Mobile în mai 2016, în care Consiliul Național de Revizuire a 

Muncii a stabilit că angajatorii nu pot forța angajații să fie veseli în mod constant. La 
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fel, multe companii cheltuiesc sume imense de bani încercând să asigure fericirea 

angajaților și asta nu din altruism.  

Fericirea este experiența subiectivă a mulțumirii și bunăstării și a fost măsurată 

de cercetători prin frecvența gândurilor pozitive față de gândurile negative. Persoanele 

cu mai multă pozitivitate se știe că au o de sănătate mai bună, au căsătorii mai fericite, 

câștigă mai mulți bani și sunt mai generoși. Tot odată experiența lor este una ce aduce 

plus valoare, sunt promovați mai des de către șefii lor și primesc evaluări mai bune ale 

clienților și supravegherii la locul de muncă. Persoanele fericite și cu o stare de bine 

favorabilă sunt mai susceptibile să fie comunicative, curioși și creativi. Fericirea fără a 

ține cont de stările negative nu este soluția condiției umane iar refuzul de a face față 

emoțiilor negative și stresului poate provoca o cantitate considerabilă de suferință.  

Fericirea zilelor noastre a devenit o necesitate și după ea o suită de probleme. 

În această latură întunecată a pozitivității sentimentele oamenilor tind să devină mărfuri 

și asta înseamnă că suntem foarte ușor înstrăinați de sentimentele noastre, înstrăinare 

care atrage după sine ce? Un nou val de depresie, izolare, renunțare la viață. Până unde 

putem merge cu sentimentul de satisfacție, care îi este limita. Fericirea obligatorie nu 

este pur și simplu o preocupare la locul de muncă. Un salut, un bună ziua sau un bine 

mulțumesc atunci când cineva vă întreabă cum o mai duceți sau ce faceți, există riscul 

ca fețele noastre publice pozitive din ce în ce mai mult dominante în cam sferele sociale 

să intre în contradicție cu starea noastră fiziologică și naturală de moment. La urma 

urmei într-o atmosferă plină de viață destinsă și plăcută, pozitivitatea politicoasă nu ar 

trebui să interzică discuția despre o traume sau o criză prin care trece cineva.  

Wellbeing-ul și pozitivitatea de complezență să fie clar de la început nu poate 

fi inpusă dacă acea persoană nu simte acest lucru. Iar al doilea val al psihologiei pozitive 

menționează puterea spre înainte a gândului negativ. Schimbarea pozitivă și starea de 

bine se alimentează așadar din două surse: pozitivitatea și gândul negativ.  

Toate acele cărți de auto ajutor care presupun învățarea oamenilor despre cum 

să găsească fericirea ar putea încuraja într-un anumit mod o perspectivă dăunătoare 

asupra emoțiilor și sentimentelor umane tocmai prin negarea sau ruperea rolului 

sentimentelor negative. Așadar emoțiile negative joacă un rol important și sănătos în 

viețile noastre prin modul în care înțelegem, interacționăm și reacționăm cu și în lume. 

Vinovăția și rușinea sunt esențiale pentru un sentiment de moralitate, furia este un 

răspuns legitim la nedreptate iar tristețea ne ajută să procesăm tragedia. Dar nu tot 

timpul.  

 În realitate, nu emoțiile noastre sunt negative, ci credințele noastre cu referire 

la ele. Să ținem minte această propoziție pentru că în ea se află cheia tuturor cercetărilor 

și evoluției psihologiei pozitive și a stării de bine. Oamenii greșeală pornind nu de la 

dorința lor de a evita neplăcutul, ci mai degrabă în subestimarea capacității lor de a 

tolera în mod adecvat suferința emoțiilor negative. Suntem capabili să gestionăm 

emoțiile neplăcute mult mai mult decât ne închipuim. Când prin mecanisme bine 

elaborate recunoaștem mai ușor și preventiv emoțiile negative putem deveni mai buni 

în a tolera și depăși acea durere. Psihologia pozitivă asta și face îți dă instrumente 

pozitive pentru o creștere pozitivă. Apare așadar întrebarea: căror scop servesc emoțiile 
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negative? Știm că acestea sunt o parte importantă a arhitecturii noastre emoționale 

sănătoase. Deși pot fi dezordonate, neplăcute și uneori problematice, emoțiile negative 

sunt de asemenea foarte utile. Emoțiile absolut toate emoțiile umane nu sunt doar 

purtătoare de informații ci ele însele în sine sunt informați. Oamenii care încearcă cu 

disperare să scape, să ascundă și să evite stările negative, ratează toate aceste informații 

valoroase.  

 Se știe că nefericirea tinde să determine oamenii să se concentreze mai mult 

asupra specificului și asupra detaliilor totuși atunci când oamenii se află într-un cadru 

negativ, sunt mai convingători, mai puțin naivi, își pot reaminti mai clar faptele unui 

eveniment, pot detecta mai ușor înșelăciunea și sunt mai puțin părtinitoare în aprecierea 

expresiilor emoționale ale altora în timp ce fericirea prelungită tinde să determine 

oamenii să aibă o perspectivă confuză și plictisitoare asupra lucrurilor. Chiar și Martin 

Seligman, fondatorul mișcării de psihologie pozitivă, recunoaște că, deși este 

inadaptabil în majoritatea profesiilor, un mod pesimist de interpretare a evenimentelor 

este o virtute în drept, deoarece promovează prudența și scepticismul.  

Cel de-al doilea val promite o dezvoltare importantă și interesantă pentru 

domeniul psihologiei pozitive și o poate ajuta să devină o disciplină mai matură și mai 

bine conturată. Prin concentrarea cercetărilor atât asupra celor pozitive, cât și asupra 

emoțiilor negative, acest lucru poate permite o gamă mai largă de intervenții pe care 

oamenii să le folosească, pentru a prospera și a avea succes. O parte din a fi o ființă 

umană pe deplin funcțională este să vedem pozitivul în negativ, să putem folosi acele 

stări negative atunci când este în avantajul nostru să facem acest lucru iar emoțiile 

pozitive ne deschid gândirea către noi posibilități de acțiune și ne ajută nu doar să 

prosperăm, ci și să fim rezistenți în fața experiențelor stresante.  
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Abstract. The Republic of Moldova is a donor of labour migration. Young people of 

Gagauz region actively transmit the family strategy for inclusion in the migration flow. Despite 

a clear vision of the consequences of labour migration, the dominant attitude among young 

people is to be included in labour migration.  

Алнотация. Республика Молдова является донором трудовой миграции. 

Молодёжь гагаузского региона активно транслирует стратегию семьи на включение в 

миграционный поток. Невзирая на ясное видение последствий трудовой миграции, у 

молодёжи доминирует установка на включение в трудовую миграцию.  

Keywords: labour migration; migration attitudes; student youth; family strategies; 

motives and consequences of labour migration.  

Ключевые слова: трудовая миграция; миграционные установки; студенческая 

молодёжь; семейные стратегии; последствия трудовой миграции.  

Введение 

В настоящее время современный мир характеризуется процессами 

трудовой миграции, и страны различно реагируют на вызовы данной реальности. 

Для нашего молдавского общества, которое длительное время является донором 

трудовой миграции, весьма актуальна проблема исследования формирования 

установки молодёжи на включение в трудовую миграцию и роли института семьи 

в данном процессе.  

Методология и методы исследования 

Несмотря на то, что наука накопила значительный объем знаний по 

проблемам миграции, до сих пор трудно говорить о целостной теоретико-

методологической концепции анализа миграционных процессов, способной 

системно исследовать данное явление. В условиях активного включения 

населения в процесс трудовой миграции необходимо понимание природы 

трудовой миграции, её мотивов, учета социальных связей и контактов мигрантов 

– реальных и потенциальных.  

В данном контексте рассмотрим три основных теоретических подхода к 

объяснению феномена трудовой миграции. Это: 1) структурный подход; 2) 

подход с акцентом «на агентах», где люди выступают активными участниками 

миграционного процесса и их индивидуальные желания и предпочтения целиком 
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определяют процесс миграции; 3) подход, предполагающий учёт социальных 

связей и контактов мигрантов.  

По мнению психолога В. В. Гриценко, представители первого подхода - 

«структуралисты» основываются на том, что решающее значение для понимания 

феномена миграции имеет объективный фактор – различные общественные 

структуры, способствующие или препятствующие движению населения.  

Согласно второму подходу, такое же значение отводится субъективному 

фактору – индивидам, которые принимают решение о миграции и тем самым 

становятся непосредственными агентами миграции. У них преобладает так 

называемый экономический детерминизм: люди едут туда, где лучше 

экономические условия жизни. В объяснениях миграций с акцентом «на агентах» 

люди выступают активными участниками миграционного процесса, их 

индивидуальные желания и предпочтения целиком определяют процесс 

миграции  

Стоит особо подчеркнуть, что в последнее время всё большее признание 

приобретает направление относительно промежуточных социальных феноменов, 

служащих в реальном миграционном процессе своеобразным мостом между 

«структурами» и «агентами». Таковыми являются семья или домохозяйство, на 

уровне которых и принимаются решения о миграции, и так называемые сети 

(networks), то есть социальные связи и контакты [1].  

Феноменологический подход К. Роджера базируется на идее о том, что 

люди сильно подвержены влиянию значимых лиц, а поскольку значимые лица 

(родители, учителя, друзья) позитивно относятся только к желаемому поведению 

человека, то человек старается соответствовать стандартам, ожиданиям, 

требованиям другого, чтобы получить одобрение и признание [2, с. 313 - 314].  

Многолетние исследования И. А. Субботиной проблем трудовых 

мигрантов выявили важность родственных и дружественных связей для мигранта 

не только на стадии реализации миграционного поведения, но и на стадии 

принятия им решения о включении в трудовую миграцию [3].  

Мы считаем, что для понимания причин возможной трудовой миграции 

молодёжи необходимо учитывать, что миграционное поведение, как и любое 

человеческое поведение, определяется двумя основными группами факторов: 

объективными и субъективными, внешней средой и внутренней системой 

потребностей человека. В рамках реализуемых нами задач исследования, для 

более полного и глубокого понимания влияния семьи на формирование у 

молодёжи установки к трудовой миграции, нами делается вывод о необходимости 

интегративного сочетания выявленных нами теоретических подходов к 

объяснению мотивов и последствий трудовой миграции.  

Данная проблема требует своего отдельного исследования в связи с тем, 

что трудовая миграция в Молдове, в т. ч. и в Автономно- территориальном 

образовании Гагаузии (АТО Гагауз- Ери) продолжает «молодеть» и в 

количественном плане достаточно значима.  
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 В АТО Гагауз Ери выросло целое поколение людей, которые с детства 

знают, что уедут. Они еще слишком юны, чтобы понимать, почему и зачем, но 

они это просто знают. Теперь из страны уезжают даже те, кто никогда не думал, 

что сделает это. Это уже не только целеустремленные, очень работоспособные и 

молодые люди, у которых куча энергии, желания и планов, но и те, кто не ставит 

перед собой высоких целей, просто уверен, что надо уезжать. На протяжении 

долгих лет, десятилетий, жители нашей страны привыкали к мысли о том, что 

будущего здесь нет. Скорее всего, понадобятся огромные усилия, средства и 

возможности, чтобы переубедить их в этом сейчас, поскольку в сознании уже 

сформирована так называемая «культура миграции».  

Российский социолог Субботина И. А. длительно исследующая трудовую 

миграцию в Молдове считает, что активное вовлечение молодёжи в 

миграционный процесс может привести к нежелательным последствиям для 

Молдовы в целом и для самих трудовых мигрантов. Ею был сделан прогноз в 

отношении изменения характера трудовой миграции в Гагаузии (Регион 

Молдовы) в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Она полагает, что 

трудовая миграция в Гагаузии может перерасти в безвозвратную. В пользу этого 

свидетельствуют: 

- все возрастающей уровень потенциальной миграции; том числе, 

женского населения; 

- характерные для образованной гагаузской молодежи миграционные 

настроения;  

- ориентации на временный или безвозвратный отъезд из республики 

[3].  

А между тем, актуальной и социально значимой проблеме роли семьи в 

формировании миграционных установок у студенческой молодёжи в 

психологическом плане не уделяется должного внимания, поэтому мы провели 

своё исследование.  

Целью проведённого нами пилотажного исследования было изучить 

влияние семьи на формирование миграционных установок у студенческой 

молодёжи.  

Мы предположили, что семья будут оказывать влияние на формирование 

у молодёжи готовности включиться в миграционный процесс независимо от 

противоречивого отношения к нему.  

Выборка составила 82 человека. Это юноши и девушки двух этнических 

групп (гагаузы и болгары) АТО Гагаузия Республики Молдова. Возрастной и 

образовательный статус: 18-25 лет, студенты Комратского госуниверситета.  

Была использована авторская анкета, которая включала вопросы на 

выявление источников информации, установок на отъезд, роли семьи и 

ближайшего окружения в формирование представлений о трудовой миграции и 

установок на неё и др.  
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Результаты и анализ исследования 

Изучая источники информации о трудовой миграции, мы получили 

следующие данные, представленные в таблице 1.  

Таблица1. Источники информации о трудовой миграции  

Родители, родственники, 

друзья и знакомые, 

побывавшие в миграции 

Другие источники (31, 71 %) 

интернет университет СМИ конференции и 

семинары 

 (87, 80 %) (9, 86%)  (9, 86%)  (12, 

19%) 

 (9, 86%) 

В большинстве случаев миграционный опыт передаётся непосредственно 

от человека к человеку и этот источник информации является единственным для 

большинства респондентов. Только 5 человек не включили в число информаторов 

о миграции людей из ближнего окружения: родителей, родственников, друзей. 

Информационные сети (радио, телевидение, интернет, образовательные 

организации) не дорабатывают в информировании населения о сути 

миграционных процессов в обществе. Только третья часть респондентов указала 

несколько источников информации.  

У большинства потенциальных мигрантов есть родственники, друзья или 

знакомые, находящиеся на заработках: почти все респонденты ответили, что в 

трудовой миграции у них находятся близкие им люди (95, 2%). География их 

нахождения пестра: Россия, Турция, развитые страны. Чаще других стран 

отмечена Россия, Турция, страны Евросоюза. Срок нахождения за границей этих 

людей варьируется от нескольких месяцев до нескольких лет. Большинство из 

них включено в маятниковую миграцию. Эти люди - мощный транслятор для 

студенческой молодёжи миграционного опыта. Они, как магнит, могут 

притягивать молодёжь в миграционный поток, да и притягивают: многие 

опрошенные написали, что их там ждут и окажут помощь. Более 60% опрошенной 

молодёжи обеих этнических групп заявили о своём решении уехать после 

окончания учёбы уехать на заработки.  

Основным мотивом включения в трудовую миграцию у молодёжи 

является экономический мотив – улучшить свой жизненный уровень и повысить 

материальное благополучие своей семьи. Для молодежи Гагаузии отъезд из 

родного дома – это возможность повысить свои жизненные шансы в условиях 

нынешней экономической рецессии. Он позволяет их семьям диверсифицировать 

доходы. Поскольку доходы их семей преимущественно зависят от сельского 

хозяйства, то отправка членов семьи на работу оберегают ее от риска 

неудовлетворительных результатов домашнего производства.  

У всех наших респондентов на первом месте стоит мотив – заработать 

деньги (на строительство дома, на обучение, на обустройство личной жизни и т. 

д). 75 опрошенных в качестве основного мотива включения в трудовую миграцию 

отметили экономический мотив, который затрудняет появление других мотивов, 

связанных с удовлетворением потребностей более высшего порядка. Но в 
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миграционный процесс вовлечены молодые люди, поэтому не удивительно, что 

они озабоченны тем, чтобы «увидеть, как живут там люди, почувствовать, что 

такое миграция, что значит жить далеко от дома» Ч Ф. (19 лет).  

Молодежь интересует проблемы: «Кто Я?», «Что Мы?», «Что 

происходит?». Молодые мигранты «выбирают свой путь в жизни, проявляют 

способность к самостоятельным решениям, к тому, чтобы быть сильным, 

активным, ответственным, решительным субъектом своего действия. 

Университетское образование значительно повышает уровень социальных 

притязаний, которые общество удовлетворить не может.  

Проведённое нами исследование показало, что в Гагаузии миграция - это 

семейная стратегия, направленная на улучшение перспектив всей семьи 

респондента, включая родственников. В награду за поддержку миграции семья 

может рассчитывать на финансовые поступления. Когда мигрант устраивается на 

новом месте, как правило, денежные переводы значительно превышают 

первоначальные затраты или ожидаемые заработки мигранта в стране 

происхождения.  

Обычно решение ехать или не ехать за рубеж на заработки решается на 

семейном совете семьей. Семья делегирует в трудовую миграцию своего члена. В 

Молдове домохозяйства часто зависят от такого неустойчивого сектора как 

сельское хозяйство.  

Большинство наших респондентов, уже имеющих, хоть и небольшой, но 

свой опыт включения в трудовую миграцию, надеялось на помощь и эту помощь 

им оказали преимущественно близкие им люди. Это свидетельствует о том, что 

социальные связи у молодых мигрантов налажены, механизм миграции отлажен, 

а это значит, что в миграционный поток будет и впредь вовлекаться большое 

количество гагаузской молодёжи.  

Многие опрашиваемые указали не только страну, куда они намерены 

выехать на заработки, но и конкретный населённый пункт: в Стамбул, в Москву, 

Дрезден и т. д. Это свидетельствует о ясном видении ими ближайшей 

перспективы, о серьёзном намерении студенческой молодёжи включится в 

миграционный поток. Среди стран приоритет отдаётся России, Германии, 

Турции, Италии.  

Большинство опрошенных нами респондентов считает, что трудовая 

миграция влияет ли на человека. Ответы: «Да» - (95%); «Нет»- (5%).  

На вопрос: «Как Вы считаете, отличаются ли семьи трудовых мигрантов 

от семей, члены которых не уезжают на заработки? Если да, то чем отличаются?», 

- большинство респондентов отметили, что, в основном, семьи трудовых 

мигрантов в материальном плане более обеспечены. Но при этом и отмечают, что 

трудовая миграция негативно отражается на системе детско-родительских 

отношений в семьях мигрантов.  
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Типичный ответ: Х. М. (21год): «Считаю, что, решая проблемы 

материального благополучия, мы теряем что-то ценное, духовное, что создается 

только в полноценных семьях».  

Феномен миграции противоречив: сами респонденты видят негативные 

последствия миграции, тем не менее, часть из них проецирует на потенциальных 

детей своё будущее миграционное поведение.  

Социальная ситуация в стране отличается неопределённостью, 

непредсказуемостью и молодёжь не уверенна в скором улучшении ситуации в 

стране, поэтому большинство из них не может спрогнозировать будущее 

миграционное поведение своих детей. Но допускают мысль о возможности 

включения их в миграцию 14, 63% опрошенных молодых людей.  

Типичные ответы: 

К А. (22года): «Да»: Нестабильность в государстве не дает возможности 

будущим поколениям на стабильный заработок.  

Т И. (21год): «Да»: Я не уверен в светлом будущем Молдовы.  

Л М. (22года): «Не знаю»: В сегодняшнее время не знаешь, что будет 

завтра.  

К Н. (22года): «Нет»: Я постараюсь дать детям достойное образование, 

чтобы они могли найти работу в своей стране.  

Поскольку своим детям обычно родители не желают плохой участи, 

поэтому возможно предположить, что сам факт миграции потенциальных 

родителей не сильно страшит.  

Итак, по результатам проведённого пилотного исследования можно 

сделать выводы о том, что молодежь транслирует стратегию семьи на включение 

в трудовую миграцию. Она является выразителем мнения семьи. Отправление 

члена семьи на работу за границу позволяет семье диверсифицировать доходы и 

оберегает ее от риска неудовлетворительных результатов домашнего 

производства.  

Невзирая на то, что молодёжь видит негативные последствия трудовой 

миграции, в миграционный поток будет и впредь вовлекаться большое 

количество образованной гагаузской молодёжи. Проводимое нами исследование 

может стать основой для дальнейшего изучения роли семьи в формировании у 

молодёжи различных этнических групп установки на включение в трудовую 

миграцию и прогнозирования трудовой миграции молодежи в регионе.  
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Abstract. Approaching the education process through the prism of its efficiency is 

becoming more and more insistent today. We know that educational design includes as an 

intrinsic sequence the detection and recording of the obtained results. They are objective in the 

verbal and nonverbal behavior of the students and they take the form of the school performance 

or the school performances. The measurement of the performances and their quantitative 

expression offers the possibility of evaluating this process. The efficiency category expresses the 

level of concordance between the social requirements and the product of the education process, 

materialized in the elaboration of the internal structure of the human personality. In sociological 

terms, efficiency is expressed by the so-called relationship between the inflow and the outflow. 

It can be evaluated within the education system, by analyzing the results materialized in the 

product of its cycles (modules) and outside the education system, by analyzing the final product, 

respectively the way in which the graduates integrate into the social life. On the psychological 

level, the efficiency consists in overcoming and resolving the internal contradictions between the 

objective demands, imposed from the outside and the state of psychic development reached by 

the student. From these perspectives it takes the form of school success or failure (success) or 

failure in education.  

Rezumat. Abordarea procesului de învăţământ prin prisma eficienţei sale se impune 

astăzi cu tot mai multă insistenţă. Ştim că proiectarea educaţională include ca secvenţă 

intrinsecă detectarea şi înregistrarea rezultatelor obţinute. Acestea se obiectivează în 

comportamentul verbal şi nonverbal al elevilor şi îmbracă forma randamentului şcolar sau 

performanţelor şcolare. Măsurarea performanţelor şi exprimarea lor cantitativă oferă 

posibilitatea evaluării acestui proces. Categoria de eficienţă exprimă nivelul de concordanţă 

dintre cerinţele sociale şi produsul procesului de învăţământ, materializat în elaborarea 

structurii interne a personalităţii umane. În termeni sociologici eficienţa se exprimă prin aşa-

zisul raport dintre fluxul de intrare şi fluxul de ieşire. Ea poate fi evaluată în interiorul sistemului 

de învăţământ, prin analiza rezultatelor materializate în produsul unor cicluri (module) ale 

acestuia şi în afara sistemului de învăţământ, prin analiza produsului final, respectiv a modului 

în care absolvenţii se integrează în viaţa socială. Pe plan psihologic eficienţa constă în 

depăşirea şi rezolvarea contradicţiilor interne dintre solicitările obiective, impuse din ex-terior 

şi starea de dezvoltare psihică la care a ajuns elevul. Din aceste perspective ea îmbracă forma 

succesului sau insuccesului şcolar (reuşitei) sau nereuşitei la învăţătură.  

Keywords: yield; success; insuccess; failure; school; family; student; teacher and 

education 

Cuvinte cheie: succes, eșec, școală, familie, elev, profesor și educație.  

Introducere 

Abordarea procesului de învăţământ prin prisma eficienţei sale se impune astăzi 
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cu tot mai multă insistenţă. Ştim că proiectarea educaţională include ca secvenţă 

intrinsecă detectarea şi înregistrarea rezultatelor obţinute. Acestea se obiectivează în 

comportamentul verbal şi nonverbal al elevilor şi îmbracă forma randamentului şcolar 

sau performanţelor şcolare. Măsurarea performanţelor şi exprimarea lor cantitativă 

oferă posibilitatea evaluării acestui proces. Categoria de eficienţă exprimă nivelul de 

concordanţă dintre cerinţele sociale şi produsul procesului de învăţământ, materializat 

în elaborarea structurii interne a personalităţii umane. În termeni sociologici eficienţa 

se exprimă prin aşa-zisul raport dintre fluxul de intrare şi fluxul de ieşire. Ea poate fi 

evaluată în interiorul sistemului de învăţământ, prin analiza rezultatelor materializate în 

produsul unor cicluri (module) ale acestuia şi în afara sistemului de învăţământ, prin 

analiza produsului final, respectiv a modului în care absolvenţii se integrează în viaţa 

socială. Pe plan psihologic eficienţa constă în depăşirea şi rezolvarea contradicţiilor 

interne dintre solicitările obiective, impuse din exterior şi starea de dezvoltare psihică 

la care a ajuns elevul. Din aceste perspective ea îmbracă forma succesului sau 

insuccesului şcolar (reuşitei) sau nereuşitei la învăţătură.  

Randamentul şcolar exprimă nivelul, performanţele şi eficienţa procesului de 

predare-învăţare la un moment dat şi la sfârşitul perioadei de şcolarizare a unui ciclu, 

grad, profil sau formă de învăţământ, fiind evidenţiat de estimarea rapor-tului dintre 

rezultatul didactic ideal şi necesar proiectat în documentele şcolare şi rezultatul 

didactic obţinut în pregătirea tinerilor.  

Randamentul şcolar se stabileşte prin actul didactic al evaluării activităţii 

şcolare şi al personalităţii elevilor. (1, p. 211) El este evidenţiat, în primul rând, de 

evaluarea pregătirii teoretice şi practice ale elevilor, ca urmare a aprecierii raportului 

dintre conţinutul învăţământului (curriculum), oglindit în documentele şcolare oficiale 

(planuri de învăţământ, programe analitice şi manuale) şi cunoştinţele teoretice şi 

practice dobândite de elevi şi studenţi.  

Sub aspect cantitativ acest raport variază de la 0, 1 la 1. Atunci când acest raport 

este de 1, rezultă un randament şcolar pozitiv maxim, obiectivat în note de 10, în 

sistemul de notare de la 1 la 10. Se consideră că este un randament şcolar optim în toate 

cazurile în care raportul este între 0, 7 şi 1, adică atunci când elevii obţin note între 7 şi 

10. Atunci când elevul obţine note de 5 şi 6, randamentul şcolar este mediocru, deşi 

notele sunt de trecere. Atunci când raportul este cuprins între 0, 1 şi 0, 4, adică note între 

1 şi 4 randamentul şcolar este negativ, nefavorabil, nesatisfăcător.  

Randamentul şcolar este evidenţiat şi de evaluarea per-sonalităţii elevilor sub 

toate dimensiunile ei. În afară de dimen-siunea intelectuală, dobândită în mare măsură 

prin note la învă-ţătură, randamentul şcolar priveşte şi evaluarea capacităţilor psihice: 

memorie, imaginaţie, gândire, coeficient de inteligenţă, iniţiativă, creativitate, motivaţii, 

aspiraţii, aptitudini etc.  

Unele calităţi ale personalităţii elevilor, şi mai ales sub aspect moral-civic pot 

fi apreciate prin note la purtare.  

Randamentul şcolar privind valoarea şi calitatea personalităţii necesită un 

sistem complex de evaluare, care se poate realiza cu ajutorul unui sistem de teste, cum 

sunt cele de inteligenţă, de aptitudini, de interese, de creativitate dar şi metode şi teste 
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psihosocio-metrice.  

Succesul şcolar 

Succesul şcolar reprezintă alternativa pozitivă, favorabilă, optimă a 

randamentului şcolar, denumită şi reuşită şcolară. Succesul şcolar este dat, în primul 

rând, de o pregătire teoretică şi practică înaltă şi eficientă a elevilor şi studenţilor. (1, 

p. 212) 

Succesul şcolar este exprimat prin note cuprinse între 7 şi 10, obţinute în 

procesul instructiv-educativ. Mai poate fi exprimat şi evidenţiat prin calităţile superioare 

ale personalităţii cum ar fi: memorie, gândire logică, imaginaţie, creativitate, coeficient 

de inteligenţă mare (peste 100), motivaţii şi aspiraţii superioare faţă de învăţătură, 

comportament demn, civilizat etc.  

Insuccesul şcolar 

Insuccesul şcolar reprezintă alternativa negativă, ne-favorabilă a 

randamentului şcolar, fiind denumită şi ne-reu-şită şcolară sau eşec şcolar. El 

evidenţiază rezultatele slabe ale manifestării dimensiunilor personalităţii elevilor. (1, 

p. 212) Acestea pot fi exprimate prin: capacităţi intelectuale slab dezvoltate, 

indisciplină, abateri comportamentale, lipsă de motivaţie, de interes şi de aspiraţii 

privind învăţătura şi viitorul lor de viaţă, inadaptabilitate şcolară şi socială etc.  

Randamentul şcolar mediocru, reprezentat de notele 5 şi 6, obţinute de elevi 

reprezintă un rezultat slab, deşi oferă pro-movabilitate. Specialiştii în educaţie, dar şi 

cei de la UNESCO, apreciază că notele de 5 şi 6 obţinute de unii elevi înseamnă 

semieşec şcolar.  

Schematic relaţia dintre aceste concepte s-ar putea re-prezenta ca în figura nr. 

1.  

 

Fig. 1. Corelaţia dintre eficienţa procesului de învăţământ şi succesul/insuccesul şcolar 

(2, p. 346) 

Pe baza acestei scheme se poate defini succesul/ insuccesul şcolar ca 

exprimând gradul de adecvare dintre nivelul dezvoltării psihofizice a elevului şi 

solicitările obiective ce i se adresează în procesul de învăţământ. Detaliind această 

paradigmă vom spune că succesul şcolar (reuşita la învăţătură) va desemna concordanţa 

ce se stabileşte între solicitări şi nivelul dezvoltării psihofizice a elevului, iar insuccesul 



92 

 

 

şcolar (eşecul, nereuşita, rămânerea în urmă la învăţătură) este un indice al discordanţei 

dintre cei doi poli. În acest context, sintagma solicitări obiective condensează totalitatea 

exigenţelor impuse din exterior, prelucrate şi ordonate de către agenţii acţiunii (cerinţe 

instructiv-educative materializate în obiectivele formulate, condiţii socio-familiale etc.).  

Dacă eficienţa procesului de învăţământ presupune ra-portarea randamentului 

sau performanţelor şcolare la solicită-rile obiective, succesul/insuccesul şcolar 

presupune raportarea concomitentă atât la exigenţele externe, cât şi la posibilităţile 

interne ale elevului. În consecinţă, calitatea acestor performan-ţe, măsurate şi evaluate 

cu ajutorul diferitelor instrumente doci-mologice, constituie criteriu de apreciere a 

eficienţei procesului de învăţământ şi cadru de referinţă pentru analiza succesului/ 

insuccesului şcolar. Aceleaşi performanţe, desemnând un anu-mit grad de eficienţă, vor 

avea semnificaţii psihopedagogice di-ferite din punct de vedere al reuşitei şcolare. 

Nuanţarea este im-pusă de diferenţele care există între elevi în ceea ce priveşte po-

sibilităţile lor interne de răspuns la solicitările externe, suc-cesul/insuccesul şcolar 

presupunând cu necesitate raportarea performanţelor la aceste posibilităţi. Aşa de 

exemplu, un re-zultat evaluat cu nota 7 se înscrie în limitele succesului pentru un elev 

cu posibilităţi mai reduse sau poate fi estimat ca insuc-ces pentru un elev cu posibilităţi 

mai mari.  

Din această cauză aprecierea stării de succes sau insuc-ces şcolar nu se poate 

face luând în considerare doar criteriul eficienţei, exprimat în notele şcolare ale elevilor. 

Criteriul efi-cienţei urmează să fie întregit cu manifestările psihopedagogi-ce pe care le 

implică asemenea stări. După cum se observă şi în schemă, circuitul ce reprezintă 

succesul/ insuccesul şcolar an-gajează în relaţie directă solicitările directe şi elevul. În 

con-secinţă, personalitatea acestuia conferă specificitate manifestă-rilor de succes sau 

insucces în activitatea de învăţare.  

În ceea ce priveşte insuccesul şcolar în literatura de specialitate se face 

distincţia între insuccesul generalizat şi cel particularizat. În primul caz este vorba 

despre elevii care în-tâmpină dificultăţi de adaptare la viaţa şcolară în ansamblu, care 

nu fac faţă baremurilor minime la majoritatea obiectelor de învăţământ. În cea de a doua 

categorie sunt incluşi elevii care întâmpină greutăţi la unele obiecte de învăţământ sau 

pentru o anumită perioadă de timp.  

Pe de altă parte, insuccesul şcolar este un fenomen di-namic, evoluţia lui 

parcurgând mai multe faze de intensitate variabilă şi cu manifestări specifice. De aceea 

se pot delimita două faze, una iniţială ce îmbracă forma rămânerii în urmă la învăţătură 

şi alta finală de insucces evident, relativ stabil, fapt consemnat prin corigenţă şi 

repetenţie, pe când rămânerea în urmă la învăţătură este o fază premergătoare, cu 

manifestări os-cilante care prevestesc eşecul.  

Caracterul oscilant al acestei faze constă în evoluţia contradictorie pe care o 

cunoaşte, ea încheindu-se cu o stare de succes sau insucces şcolar. Rămânerea în urmă 

la învăţătură este deci o fază de insucces latent şi temporar. Surprinsă în stadiile sale 

incipiente, când se produc primele neajunsuri în munca şcolară a elevului, când este 

numai un moment al evoluţiei situaţiei sale şcolare, rămânerea în urmă la învăţă-

tură poate fi dirijată, printr-o intervenţie pedagogică adec-vată spre învingerea 
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greutăţilor şi asigurarea reuşitei la învă-ţătură. (4, f. p.) 

Societatea contemporană, cu toate fenomenele şi mani-festările ei, multe dintre 

ele inedite amplifică şi intensifică soli-citările obiective ce se exercită asupra copilului, 

prin interme-diul educaţiei. În acest context problema succesului şi insucce-sului şcolar 

se impune cu tot mai multă acuitate. Datele statistice, publicate în diferite ţări, 

consemnează creşterea numărului copiilor cu tendinţă de rămânere în urmă la 

învăţătură. Aceasta înseamnă că insuccesul şcolar a încetat să mai fie un fenomen 

periferic, aria şi formele sale de manifes-tare extinzându-se tot mai mult. Care-i sunt 

cauzele şi mai ales cum poate fi preîntâmpinat, iată două întrebări corelative asu-pra 

cărora se apleacă tot mai mulţi cercetători.  

Factorii care stau la baza succesului/ insuccesului şcolar 

Din punct de vedere pedagogic important este de a pre-veni şi de a preîntâmpina 

insuccesul şcolar şi nu de a-l consem-na şi analiza după ce el a devenit o stare reală. 

Prevenirea pre-supune în acest caz intervenţie conştientă, întemeiată pe cu-noaşterea 

eventualelor cauze care ar putea genera nereuşită în activitatea de învăţare. Asemenea 

cauze sunt legate nemijlocit de anumite distorsiuni intervenite la nivelul factorilor care 

con-cură la obţinerea unui randament ce satisface succesul şcolar. Din această 

perspectivă reuşita şcolară este considerată ca o rezultantă a confluenţei tuturor 

factorilor implicaţi în activitatea de învăţare. Schema din figura 2 ne oferă posibilitatea 

să desprindem două categorii de factori, una incluzându-i pe toţi aceia care se referă la 

geneza, organizarea şi administrarea soli-citărilor obiective, cealaltă înglobând toate 

variabilele perso-nalităţii elevului implicate în procesul învăţării.  

 

Fig. 2. Factorii determinanţi ai succesului/insuccesului şcolar (2, p. 348) 

Cei dintâi asigură contextul socio-pedagogic în care se desfăşoară învăţarea, pe 

când ceilalţi constituie condiţiile inter-ne care mijlocesc acţiunea celorlalţi diferenţierea 

celor două categorii de factori este relativă, condiţiile interne fiind la rân-dul lor 

rezultatul acţiunii factorilor socio-pedagogici, după cum efectul acestora este dependent 

de modul în care se oglindesc în structura psihologică a elevului. Nici unul dintre aceşti 

fac-tori nu poate fi analizat în mod izolat, întrucât aportul fiecăruia la explicarea reuşitei 

la învăţătură este determinat de interac-ţiunile sale, directe sau indirecte, cu ceilalţi 
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factori.  

Structura instituţională a sistemului de învăţământ îşi pune amprenta asupra 

succesului şcolar prin specificul relaţii-lor instituite, vertical şi orizontal. Caracterul 

elastic şi flexibil al acestor relaţii, de natură să permită reorientări pe parcurs, o-feră 

premise favorabile preîntâmpinării eşecului şcolar.  

Instituţia de învăţământ şi organizarea pedagogică a procesului de învăţământ 

include totalitatea intervenţiilor între-prinse în mod conştient care determină în mod 

direct activitatea de învăţare a elevului. Ansamblul acestor factori externi ar pu-tea fi 

sintetizaţi astfel: elemente de conţinut, tehnologia proce-sului de învăţământ şi 

personalitatea profesorului.  

Studii experimentale întreprinse au demonstrat că rezul-tatele mai slabe ale 

elevilor, la unele obiecte de învăţă-mânt, s-ar datora nu atât dificultăţilor generate de 

structura intrinsecă a cunoştinţelor cât de greutăţile de adaptare la una sau la alta din 

metodele folosite de către profesor. Combinarea strategiilor di-dactice conduce la 

crearea unui mediu şcolar corespunzător. Reuşita şcolară este condiţionată în acest caz 

de capacitatea elevilor de a se adapta condiţiilor exterioare care-i sunt impuse şi în mai 

mică măsură de capacitatea lui generală de învăţare. El dispune de un repertoriu mai 

variat de metode şi condiţii, elevii având posibilitatea să se exprime în funcţie de 

posibili-tăţile şi aptitudinile lor. Dacă mediul şcolar selectiv favorizea-ză actualizarea 

doar a unora din posibilităţile de care dispu-ne elevul, în funcţie de accentul ce se pune 

prin strategia folosită, mediul şcolar adaptiv oferă prilejul exprimării unui evantai larg 

de posibilităţi.  

În categoria factorilor sociopedagogici am inclus şi fa-milia. Contribuţia ei la 

asigurarea progresului şcolar al copilu-lui poate fi pusă pe seama climatului familial ce 

se constituie în interiorul acestei unităţi sociale, precum şi a colaborării ei cu şcoala. S-

a acreditat ideea că rolul familiei în dezvoltarea psihosomatică a copilului este hotărâtor, 

punctul de plecare al viitorului adult aflându-se aici. Valenţele educative ale familiei 

sunt o expresie directă a mediului familial, considerat ca rezul-tat al unei sinteze unice 

a tuturor relaţiilor ce se stabilesc între membrii săi. Se consideră că nici un alt mediu nu 

oferă o di-versitate atât de mare de relaţii într-o unitate socială atât de res-trânsă. 

Climatul familial este expresia funcţională a acestei re-laţii ce poate îmbrăca o infinitate 

de nuanţe, după cum predo-mină cooperarea sau tensiunea dintre membrii familiei.  

A doua categorie de factori, cei biopsihologici sau in-terni, un rol important îl 

ocupă factorii de ordin somatofiziolo-gic, dezvoltarea fizică, starea de sănătate şi 

echilibrul fiziolo-gic.  

Anomaliile şi dereglările în dezvoltarea fizică favori-zează instalarea stării de 

oboseală cu repercusiuni asupra acti-vităţii intelectuale ale elevilor. Şi echilibrul 

fiziologic fragil, care se poate exprima prin tulburări senzoriale, stări nervoase, 

disfuncţii metabolice sau ale glandelor endocrine, perturbări le-gate de somn etc. Vor 

influenţa negativ activitatea de învăţare prin reducerea capacităţii de mobilizare şi 

concentrare şi cul-minând cu lenea, rea voinţa etc.  

În cadrul factorilor psihologici ai reuşitei şcolare am departajat factorii 
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intelectuali şi factorii nonintelectuali. (2, p. 349).  

Factorii intelectuali se referă, în esenţă, la anumite par-ticularităţi ale 

inteligenţei şi proceselor cognitive (gândire, ima-ginaţie, limbaj, memorie, atenţie etc.) 

care circumscriu structu-ra intelectuală a personalităţii umane. Particularităţile intelec-

tului sunt concomitent premise şi consecinţe ale activităţii de învăţare. Printre aceşti 

factori un loc important îl deţine inteli-genţa sau aptitudinea generală.  

Activitatea şcolară este un lanţ nesfârşit de situaţii pro-blematice cărora elevul 

trebuie să le găsească soluţiile, să adop-te o conduită inteligentă prin asimilarea şi prin 

acomodarea la noile solicitări. Aceasta este latura funcţională a inteligenţei. Întrucât 

inteligenţa se diferenţiază şi în funcţie de conţinutul activităţii desfăşurate, psihologii 

vorbesc de inteligenţă artisti-că, tehnică, ştiinţifică etc. Specificul activităţii şcolare a 

impus termenul de inteligenţă şcolară sau aptitudine şcolară.  

Factorii nonintelectuali sunt factorii motivaţionali, afectivi-atitudinali şi 

caracteriali. O motivaţie puternică favo-rizează obţinerea unor performanţe ridicate pe 

când o motivaţie slabă diminuează participarea elevului în activitatea de învă-ţare. 

Motivaţia îndeplineşte deci un rol activator şi dinamizator în reuşita şcolară a elevilor.  

Din aceeaşi categorie a factorilor nonintelectuali fac parte şi cei afectivi-

atitudinali. Este vorba în primul rând de di-mensiunea instabilitate -stabilitate 

emoţională. Vectorul stabili-tate-instabilitate emotivă îşi pune amprenta asupra 

organizării interne a personalităţii, a capacităţii de autoreglare şi adap-tare la cerinţele 

activităţii şcolare.  

Factorii volitivi-caracteriali sunt tot de natură nonin-telectuală. Alegerea şi 

fixarea scopurilor, învingerea tendinţelor impulsive, depăşirea conflictelor 

motivaţionale, mobilizarea re-surselor energetice interne solicită anumite trăsături 

volitiv-ca-racteriale cum ar fi: perseverenţa, conştiinciozitatea, ambiţia, stăpânirea de 

sine, spiritul de iniţiativă, rezistenţa la efort, inde-pendenţa etc. La polul opus aceste 

trăsături îmbracă forma ne-gativă de lene, nestăpânire, apatie, dependenţă, pasivitate, 

încă-păţânare etc.  

Pe baza celor de mai sus putem concluziona că succe-sul/ insuccesul şcolar este 

determinat de un complex de factori care pot acţiona concomitent sau succesiv. 

Dependenţa de aceş-ti factori, precum şi corelaţiile dintre ei pot fi analizate prin prisma 

cauzalităţii circulare, potrivit căreia efectul devine la rândul său cauză. Oricare din aceşti 

factori participă şi condi-ţionează într-o măsură sau alta rezultatele la învăţătură. În acest 

caz, factorii sunt cauze, iar rezultatele sunt efecte. La rândul său, un anumit nivel al 

reuşitei/nereuşitei şcolare va avea reper-cusiuni asupra factorilor declanşatori. Prin 

mecanismul co-nexiunii inverse efectele sau transformat în cauze. Aceeaşi cauzalitate 

circulară funcţionează şi în cadrul corelaţiilor dintre factorii interni şi cei externi, în 

interiorul uneia sau alteia dintre categorii. Dacă factorii externi acţionează prin 

intermediul ce-lor interni, aceştia din urmă sunt un efect al celor dintâi, întă-rind, pozitiv 

sau negativ acţiunea lor. Interacţiunea dintre facto-rii sociopedagogici este tot de natură 

circulară. Carenţe ale cli-matului familial, de exemplu, se vor repercuta asupra relaţiilor 

interpersonale dintre elevi şi implicit asupra organizării peda-gogice a procesului de 

învăţământ.  
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Aceeaşi problematică a succesului/insuccesului şcolar este abordată în ultimul 

timp şi dîntr-o altă perspectivă, cea, a strategiilor pe care le implică la nivelul 

macrosistemului de învăţământ, pe de o parte, şi la nivelul unităţii de învăţământ a 

microsistemului, pe de altă parte. (3, f. p.) 

Succesul/insuccesul şcolar are un caracter concret. Ac-ţiunea certă a tuturor 

factorilor se manifestă diferit de la un in-divid la altul şi de la un moment al dezvoltării 

la altul al dez-voltării sale ontogenetice. De fiecare dată ei se combină în mod specific, 

generând astfel acea constelaţie factorială, indispen-sabilă pentru aprecierea şi 

explicarea rezultatelor elevilor prin prisma categoriilor de succes sau de insucces, iar 

prin interme-diul acestora putem să ne pronunţăm asupra adaptării sau ina-daptării 

şcolare. După ponderea pe care unul sau unii dintre aceşti factori o deţin în cadrul 

constelaţiei vom putea distinge mai multe tipologii de insuccese, predominant externe 

sau pre-dominant interne, de natură biologică sau psihologică, de origi-ne intelectuală 

sau nonintelectuală etc. Insuccesul la învăţă-tură reprezintă simptomul principal al 

inadaptării la cerinţele şcolii.  

Metodologie și metode 

Strategii şi condiţii de promovare a succesului şcolar (1, p. 213) 

 Acestea sunt, în principal, de triplă natură, în interac-ţiune: 

a) Familială; 

b) Psiho-socio-fiziologică; 

c) Pedagogică.  

a) Strategii şi condiţii ale succesului şcolar de natură familială  

 Printre cele mai deosebite se pot menţiona: 

‒ Prezenţa activă a unui grup familial închegat; 

‒ Relaţii familiale democratice, bazate pe îndrumare şi exigenţe instructiv-

educative, pe cooperare, înţelegere, respect şi ajutor reciproc; 

‒ Preocuparea constantă a părinţilor pentru educaţia elevată a copiilor elevi 

pentru o comportare demnă, civilizată în familie şi în afara ei; 

‒ Antrenarea copiilor-elevi la îndeplinirea anumitor activităţi gospodăreşti şi 

de altă natură, care însă să nu ducă la diminuarea preocupărilor lor pentru învăţătură; 

‒ Condiţii favorabile de viaţă, de hrană, îmbrăcăminte, igienă, sănătate etc. ; 

‒ Condiţii favorabile de învăţătură şi cultură, loc de studiu, surse de informaţii: 

manuale, îndrumare, culegeri de probleme, inclusiv rechizitele necesare; 

‒ Condiţii de folosire activă şi profitabilă a timpului liber; 

‒ Stimularea spiritului de independenţă şi iniţiativă, în-lăturându-se tutelarea 

sau autoritarismul faţă de copiii-elevi; 

‒ Sprijin în rezolvarea unor dificultăţi la învăţătură, inclu-siv prin meditaţii, 

fără să se ajungă la supraîncărcare; 

‒ Relaţii şi contacte nemijlocite ale părinţilor cu şcoala, cu profesorii, cu 

profesorul diriginte îndeosebi, pentru a cu-noaşte exigenţele acestora şi a contribui la 

îndeplinirea lor, mai ales a celor legate de învăţătură, de folosirea timpului liber, de 

orientare şcolară şi profesională etc.  
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b)Strategii şi condiţii ale succesului şcolar de natură psiho-socio-fiziologică 

Printre cele mai importante se pot evidenţia: 

‒ Asigurarea unui organism bine dezvoltat, sănătos, puternic şi echilibrat. 

Dacă situaţiile o cer, tratarea medicală corespunzătoare a unor eventuale deficienţe 

senzoriale, moto-rii etc. şi a unor eventuale boli ale sistemelor organismului, cu 

asigurarea condiţiilor de igienă; 

‒ Asigurarea unui psihic normal, echilibrat, capabil să dezvolte o activitate 

intelectuală, afectivă şi volitivă favorabilă unei activităţi de învăţare elevate şi eficiente; 

dacă este cazul, realizarea tratamentului medical şi a psihoterapiei corespunză-toare în 

vederea înlăturării unor tulburări nervoase şi psihice, cum ar fi unele eventuale stări de 

impulsivitate, de inadaptabi-litate şcolară şi socială, de singurătate sau a unor eventuale 

tul-burări comportamentale, cum ar fi psihozele (ideile fixe, obse-siile); 

‒ Asigurarea unor relaţii interumane şi sociale valoroa-se.  

c) Strategii şi condiţii ale succesului şcolar de natură pedagogică 

Strategiile şi condiţiile pedagogice sunt numeroase. Printre cele mai importante 

se pot enumera: 

‒ Calitatea organizării şcolare la toate nivelurile; 

‒ Calitatea şi modernitatea conţinutului învăţământului şi al documentelor 

şcolare; 

‒ Calitatea profesorilor, în sensul posedării de către aceştia a unei înalte şi 

eficiente pregătiri de specialitate, gene-rale, pedagogice, metodice, moral-civice, pe 

baza căreia să se manifeste o deosebită măiestrie pedagogică şi un elevat şi di-namic 

tact pedagogic; 

‒ Tratarea individuală şi diferenţiată a acestora, urmă-rindu-se valorificarea la 

înalt nivel de performanţă a posibili-tăţilor individuale ale tineretului studios; 

‒ Tratarea elevilor ca subiecţi ai educaţiei, transfor-mându-i în proprii lor 

educatori, capabili de autoinstrucţie, autoevaluare şi de manifestare a feed-back-ului; 

‒ Relaţii democratice între elevi, între profesori şi ele-vi, dezvoltându-se 

concomitent îndrumarea şi exigenţa corecte, normale; 

‒ Dezvoltarea unor grupuri şcolare închegate, capabile de a se manifesta ca 

factori educativi; 

‒ Formarea convingerilor pentru obţinerea unei pregă-tiri de înaltă 

performanţă, pentru autodepăşire, eliminându-se în cât mai mare măsură şi chiar în 

totalitate măsurile coercitive, sancţiunile educative; 

‒ Realizarea unor obiective şi evaluări coerente a re-zultatelor şcolare şi 

interiorizarea acestei evaluări pentru edu-carea capacităţii de autoevaluare; 

‒ Organizarea de competiţii şcolare cu antrenarea cât mai multor elevi; 

‒ Formarea în timpul şcolii a capacităţilor necesare in-tegrării 

socioprofesionale eficiente şi creative; 

‒ Contribuţia mass-media şi a altor factori educativi în conştientizarea rolului 

învăţământului, a necesităţii sporirii eforturilor pentru obţinerea unei pregătiri de 

calitate de către toţi cei aflaţi pe băncile şcolii; 

‒ Aprecierea favorabilă a societăţii faţă de învăţământ, pe care-l consideră ca 
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un domeniu de prioritate naţională şi so-cială, precum şi certitudinea că absolventul va 

găsi un loc de muncă corespunzător, după terminarea şcolii.  

Cauzele insuccesului şcolar 

Ele sunt în mare măsură situaţiile opuse strategiilor şi condiţiilor care 

favorizează succesul şcolar. Enumerarea cauze-lor eşecului şcolar, cu sublinierea 

specificului lor este necesară pentru conştientizarea factorilor educativi şi chiar a 

elevilor privind influenţa negativă în pregătirea şi în formarea persona-lităţii lor.  

Cauzele insuccesului şcolar (1, p. 215) sunt de natură:  

a) Familială; 

b) Psihosociofiziolozică; 

c) Pedagogică.  

 a) Cauzele de natură familială pot fi: 

 Familiile dezorganizate, în care soţii trăiesc în acela-şi spaţiu, dar ca şi cum 

ar fi persoane străine, deoarece nu se în-ţeleg şi nu se respectă, unul dintre soţi lipsind 

adesea de acasă, ceea ce creează tensiuni în relaţiile cu copiii; 

 Familiile dezorganizate, în care soţii s-au despărţit oficial prin divorţ, 

educaţia copiilor este lăsată numai în seama soţului căruia i s-a încredinţat copilul; 

 Lipsa condiţiilor necesare vieţii (hrană, îmbrăcămin-te etc.); 

 Lipsa condiţiilor de învăţătură: lipsa spaţiului de stu-diu, a caietelor, şi chiar 

a liniştii; 

 Comportarea prea autoritară a unor părinţi faţă de copiii lor, cu aplicarea de 

restricţii şi sancţiuni exagerate, pro-vocatoare de inhibare şi teamă; 

 Lipsa controlului asupra activităţii şcolare şi a celei extraşcolare, ceea ce-i 

determină pe elevi să practice vagabon-dajul; 

 Lipsa legăturii părinţilor cu şcoala; 

 Exigenţele exagerate ale unor părinţi, care îi supraso-licită pe elevi cu sarcini 

suplimentare, cu meditaţii, care pot du-ce în cele din urmă la stres, tulburări nervoase şi 

de comporta-ment etc. ; 

 Orientarea şcolară deficitară. Părinţii nu ţin cont de posibilităţile reale ale 

copiilor şi de dorinţele lor, direcţionân-du-i conform dorinţelor personale.  

b) Cauzele de natură psiho-socio-fiziologică ale in-succesului şcolar  

 Tulburările fiziologice, cele senzoriale, îndeosebi auditive şi vizuale, boli 

cardiace, digestive, endocrine etc. şi în special bolile sistemului nervos, dezvoltarea 

sexuală etc. ; 

 Tulburările psihice şi de comportament, care pot fi de natură nevrotică, 

mentală, afectivă, volitivă, caracterială, în cadrul cărora pot să apară psihozele (idei fixe, 

fobii, obsesii), acţiuni şi gânduri refulate, stări de instabilitate, excitabilitate, 

impulsivitate şi nu în cele din urmă negativismul psihic, care-l fac pe elev să nu mai 

răspundă solicitărilor psiho-socio-educa-ţionale sau să acţioneze invers; 

 Tulburări psihosociale. Acestea pot fi: conflicte cu normele etice şi sociale, 

ca efect al tulburării relaţiilor sociale şi inter-personale din grupul social căruia îi 

aparţine şi se mani-festă ca insatisfacţii psihologice (greutate în adaptarea familia-lă, 

şcolară şi socială în general).  
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c) Cauzele de natură pedagogică ale insuccesului şco-lar: 

 Organizarea necorespunzătoare a activităţii şcolare; 

 Conţinutul învăţământului necorespunzător cu exi-genţele contemporane, cu 

particularităţile de vârstă ale elevilor, cu profilul şcolii etc. ; 

 Pregătirea necorespunzătoare a profesorilor din punct de vedere pedagogic, 

metodic şi al specialităţii; 

 Baza tehnico-materială şi didactică necorespunză-toare; 

 Tratarea numai ca obiect al educaţiei a elevilor ceea ce frânează dezvoltarea 

performanţelor şcolare pe bază de ca-pacităţi, aptitudini, interese, aspiraţii ale acestora; 

 Relaţii de tutelare, nedemocratice şi autoritariste faţă de elevi care-i jignesc 

şi le îndepărtează interesul de la învăţă-tură; 

 Existenţa unui grup şcolar dezorganizat care se ma-nifestă ca un factor 

negativ faţă de învăţătură şi educaţie al ele-vilor; 

 Orientarea şcolară necorespunzătoare; 

 Evaluarea incorectă a rezultatelor şcolare care-i ne-dreptăţeşte pe unii elevi 

şi îi demoralizează; 

 Lipsa preocupărilor socioeducative de dezvoltare a calităţilor necesare 

integrării socioprofesionale; 

 Sprijinul limitat pentru dezvoltarea învăţământului, ca domeniu social 

prioritar, constituie cauze ale realizării la li-mită a pregătirii şi chiar a eşecului şcolar.  

Strategiile şi condiţiile prevenirii şi eliminării insuccesului şcolar 

Strategiile şi condiţiile prevenirii şi eliminării insucce-sului şcolar se stabilesc, 

în mare măsură, în funcţie de cauzele nereuşitei şcolare. Ele se stabilesc în strânsă 

legătură cu cele trei naturi ale cauzelor: familială, psiho-socio-fiziologică şi pe-

dagogică. (1, p. 217) 

a) În ipostaza cauzelor de natură psihofiziologică, cum ar fi tulburările 

nervoase şi psihosociale, printre strategiile de prevenire sau eliminare a insuccesului 

şcolar, trebuie avută în vedere psihoterapia, care asigură un sistem de metode şi mă-

suri terapeutice. Psihoterapia foloseşte următoarele metode şi procedee mai importante: 

persuasiunea, sugestiile, hipnoza, analiza conflictelor psihice şi conştientizarea efectelor 

subcon-ştiente şi inconştiente. Metodologia psihoterapeutică se reali-zează prin 

comunicarea şi relaţiile interumane directe dintre educator, psiholog şi elev, în cadrul 

cărora se îmbină proce-deele de comunicare verbale cu cele nonverbale îndeosebi, cum 

sunt: impresionarea sugestivă, gesturile, faptele, mijloacele in-tuitive şi explicaţia 

simplă şi directă, la obiect şi altele.  

b) În ipostaza cauzelor de natură pedagogică, cum ar fi cele determinate de 

strategiile didactice pasive şi neadecvate specialităţii şi vârstei elevilor, soluţia de 

optimizare a proce-sului didactic, care să prevină şi să elimine eşecul şcolar, con-stă 

în găsirea şi folosirea unor strategii didactice activ-par-ticipative şi euristice, cum ar 

fi problematizarea, modelarea, studiul de caz, experimentul, exerciţiile aplicative în 

clasă, etc. care să-l facă pe elev într-o măsură cât mai mare subiect al edu-caţiei.  

c) Dacă lipsa de legătură a părinţilor cu şcoala, cu pro-fesorii este o cauză 
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familială importantă a nereuşitei şcolare, atunci eforturile factorilor educativi se vor 

îndrepta spre con-vingerea părinţilor de a ţine sistematic legătura cu şcoala, cu 

profesorii, îndeosebi cu profesorul diriginte, ca împreună să contribuie la prevenirea şi 

eliminarea nereuşitei şcolare a elevi-lor, asigurând astfel promovarea succesului şcolar.  

Pentru optimizarea actului didactic, în contextul căruia să se prevină ori să se 

elimine eşecul şcolar şi să se dezvolte succesul şcolar, factorii educativi, profesorul 

îndeosebi, în afa-ră de calităţile care-i definesc personalitatea, trebuie să dove-dească şi 

să respecte câteva condiţii specifice, printre care se pot enumera:  

 Manifestarea unei concepţii optimiste faţă de edu-caţie, în sensul că fiecare 

elev normal, pus în condiţii favorabi-le de educaţie şi dezvoltare, poate deveni un succes 

şcolar; 

 Dragoste şi dăruire faţă de elevi, în sensul de a fi părinţii lor spirituali căci 

fără iubire şi dăruire faţă de copii nu se poate realiza un act pedagogic eficient şi de 

valoare; 

 Măiestrie pedagogică şi tact pedagogic; 

 Conştientizarea copilului faţă de posibilităţile sale reale, de aspectele 

pozitive sau negative ale activităţii şi com-portării sale, transformându-l într-un partener 

al procesului in-structiv-educativ, în cadrul căruia să se îmbine îndrumarea şi exigenţele 

normale, cu cooperarea, respectul şi ajutorul reci-proc.  

Atunci când s-au folosit strategiile adecvate şi valoroa-se pentru obţinerea 

succesului şcolar şi nu s-a reuşit, atunci trebuie procedat în consecinţă, în sensul că elevii 

care se men-ţin cu o situaţie şcolară la limită sau nereuşită şcolară, să fie îndreptaţi spre 

acele şcoli sau activităţi profesionale ce cores-pund posibilităţilor lor limitate de 

pregătire şcolare.  

Învăţământul românesc, ca domeniu de prioritate naţio-nală şi socială, cu 

sprijinul factorilor de decizie la nivel macro-social, trebuie să procedeze în aşa fel încât 

să ridice calitatea pregătirii elevilor la nivelul standardelor europene şi mondiale, 

asigurând recunoaşterea internaţională a diplomelor de studii acordate de şcolile de stat 

şi particulare.  

Concluzii 

Rolul profesorului în prevenirea şi combaterea insuccesului şcolar şi 

asigurarea adaptării elevilor la cerin-ţele şcolii  

Care este rolul profesorului în acest proces? Interven-ţiile sale preventive şi 

ameliorative s-ar putea concentra în două direcţii principale: cunoaşterea etiologiei reale 

şi profun-de a insuccesului şcolar, perfecţionarea activităţii sale instruc-tiv-educative cu 

elevii.  

Profesorul trebuie să descifreze mecanismul interacţiu-nii factorilor 

determinanţi ai nereuşitei şcolare. Psihologul şi medicul şcolar îi pot oferi informaţii 

valoroase.  

Ocupându-se de adaptarea şcolară, R. Zazzo consideră că ea trebuie definită 

nu în raport cu anumite norme şi soli-citări exterioare, ci cu copilul însuşi. Un elev bine 

adaptat este acela căruia şcoala îi oferă condiţii de a-şi valorifica poten-ţialul biopsihic 
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şi de a obţine rezultate pe măsura acestui po-tenţial (1964). (5, f. p.) Potrivit acestei 

concepţii rolul preventiv al profesorului constă în adaptarea întregului sistem de acţiuni 

pe-dagogice la particularităţile de vârstă şi individuale ale elevi-lor, condensate în 

capacitatea lor de învăţare, în crearea acelui mediu şcolar adaptativ. Unei diversităţi în 

planul acestor parti-cularităţi trebuie să-i corespundă o tehnologie cu un evantai larg de 

metode, procedee şi mijloace, imprimând astfel mediu-lui şcolar un sens adaptativ.  

Aceasta este de fapt a doua direcţie de acţiune, perfec-ţionarea activităţii 

profesorului. Ea se referă, e de o parte la conlucrarea cu ceilalţi factori educativi, iar pe 

de altă parte la autoperfecţionarea activităţii de predare. Având o determinare 

multicauzală, eşecul şcolar poate fi prevenit, ameliorat şi depă-şit numai prin 

cooperarea dintre toţi factorii educaţionali. Pro-fesorul este acela care trebuie să 

coordoneze şi să asigure con-sensul între aceşti factori. Printre primele elemente 

simptoma-tice ale eşecului şcolar se numără scăderea capacităţii de învă-ţare a elevului.  

Autoperfecţionarea activităţii de predare include o bună operaţionalizare a 

obiectivelor educaţionale şi folosirea unei tehnologii didactice adecvate. Detalierea cât 

mai precisă a obiectivelor îi permite profesorului să urmărească continuu progresele 

înregistrate de către elevi, gradul de concordanţă dintre nivelul anticipat în obiectivele 

stabilite şi cel realizat în mod concret, evaluat cu instrumente corespunzătoare. Cu cât 

operaţionalizarea este mai fină, iar evaluarea mai precisă cu atât şansele detectării 

insuccesului şcolar sunt mai mari.  

O atenţie deosebită acordată acestui raport îi permite profesorului să intuiască, 

încă din faza latentă, unele manifestări ale nereuşi-tei şcolare de mai târziu. Observând 

continuu gradul de concordanţă sau neconcordanţă dintre obiectivele propuse şi nivelul 

realizării lor, profesorul poate interveni cu o tehnologie didac-tică care să stimuleze 

progresul şcolar al elevilor săi, în con-cordanţă cu posibilităţile fiecăruia dintre ei.  

Valenţele interne ale acestei tehnologii sunt multiple şi variate, de natură 

predominant pedagogică -ierarhizarea şi di-ferenţierea sarcinilor, identificarea 

lacunelor şi dificultăţilor în-tâmpinate de elevi, organizarea recapitulării şi 

sistematizării, folosirea mijloacelor didactice în concordanţă cu conţinutul celor predate 

şi cu particularităţile de asimilare ale elevilor, evaluarea corectă a rezultatelor obţinute, 

modalităţi de ajuto-rare a elevilor ce întâmpină dificultăţi, dozarea temelor şi exer-

ciţiilor etc. , sau de natură predominant psihologică -diagnos-ticarea capacităţii de 

învăţare, asigurarea unui nivel optim al motivării, stimularea şi încurajarea elevilor prin 

cristalizarea sentimentului de succes, respectarea ritmului individual al învăţării etc.  
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WOMEN THAT HAVE CHANGED THE HISTORY 

FEMEI CARE AU SCHIMBAT ISTORIA  

Mihai Aurelia, psychologist, PhD student, Free International University of Moldova 

Mihai Aurelia, psiholog, drd, Universitatea Liberă Internațională din Moldova 

“Women are considered deep – why?  

Because one can never discover any bottom  

to them. Women are not even shallow. ” 

 (Friedrich Nietzsche) 

Abstract. This article represents the biography of women that have changed the world 

history, as we know the women fight in a men’s world has always existed. Thousands of women 

from different ages had confronted the prejudices and had proved that it was possible to be 

heard, to express themselves and their point of view to be taken into consideration, they had 

proved that dreams and ideas could become real even in a men’s world. A long time ago women 

hadn’t any rights, and their word had no power, but there were some exceptions of women that 

had changed totally the woman’ perception in society, they had regained a social position and 

they were at the same level with men. And the names of those strong women will resonate always 

in history.  

”Femeia e considerată a fi adâncă – de ce?  

Pentru că niciodată n-jungi să-i afli temeiul.  

Femeia nici măcar plată nu-i încă”.  

(Friedrich Nietzsche) 

Rezumat. Acest articol prezintă biografia femeilor care au schimbat istoria lumii, din 

câte cunoaștem lupta femeilor într-o lume a bărbaților a exista mereu. Mii de femei din diferite 

epoci sau confruntat cu prejudecățile și au demonstrat că este posibil să fie auzite, să se poată 

expune și punctul lor de vedre să fie respectat, ele au demonstrat că visele și idele pot fi realizate, 

chiar și într-o lume a bărbaților. Cu mult timp în urmă femeile nu avea drepturi, iar cuvîntul lor 

nu avea nici o putere, însă au existat excepții de femei care au schimbat total percepția femeii 

în societate, au recăpătat o poziție socioală și sunt la același nivel cu bărbații. Iar numele acelor 

femei puternice vor vibra mereu în istorie.  

Keywords: woman, society, power, fight, social statute, ideas, history, development, 

independence, name.  

Termeni-cheie: femeie, societate, putere, luptă, statut social, idei, istorie, dezvoltare, 

independență, nume.  

Ași dori să încep această lucrare încă din perioada Preistorică de când a apărut 

omul, prima epocă din istoria societății omenești, de la primele urme omenești și până 

la apariția documentelor istorice scrise. Am început cu această perioadă deoarece, încă 

de la apariția omului pe pământ au existat rolurile în societate și familie, poziția socială 

a femeilor și a bărbaților. După cum cunoaștem în această perioadă maimuțele au trecut 

de la mersul în patru labe la mersul în două piciorea care a stimulat modificarea fizică 

https://teacode.com/online/udc/31/316.4.html
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a corpului adaptândul la mediul înconjurător, astfel a apărut prima generație de homo 

sapiens.  

După teoria lui Charles Darwin, specia umană a evoluat nu atât datorită 

mutațiilor, ci datorită adaptării la mediul. Presiunea mediului înconjurător duce la 

selecție naturală, speciile care nu pot să se adapteze la noile condiții pot să dispară, 

lăsând loc celor care au, în parte, datorită mutațiilor, acest potențial adaptiv.  

Și nu în zadar am menționat mai sus teoria lui Charles Darwin, deoarece una 

din speciile care a rezistat condițiilor de adaptare la mediul a fost: Homo sapiens fossilis. 

Acesta a fost un nou tip numit: ”prima Eva”. Conform acestei ipoteze, un nou tip al 

umanității a apărut ca un grup mic de femei, care au transmis numai pe linia feminină 

noile trăsături genetice. Astfel putem observa că încă de la apariția omului pe pământ 

femeia a luptat pentru existență în primul rând și în continuare voi descriemai multe 

lupte care au fost duse de femei.  

Din prima epocă apare structura socială care era compusă din instituții sociale, 

roluri sociale și statut social, care putea fi înăscut sau dobândit. Determinarea 

diferențelor de statut în acea perioadă se facea în diferență de gen, bărbații și femeile 

tind să facă lucruri diferite, iar rolurile atribuite se fac în dependență de vârstă, care se 

bazează pe merite și mai puțin pe cele înăscute. Tot aici apare și famili, un grup 

caracterizat prin rezidență comună, cooperare economică și reproducere, în care 

societate era interesată ca să fie păstrate unele culturi familiale, interese privind prestigiu 

și sigur schimbul de bunuri și servici între familiile noului cuplu.  

Activitate de bază, dar și hrana sigur era vânatul, care era rolul bărbatului și cu 

cât mai puternic era și cît mai multă hrană aducea în grupul în care se afla cu atât mai 

mult creștea poziția sa în societate. Și așa cum femeile tindeau să facă altceva decât 

bărbații, ele se ocupat de cules, acesta e a doua activitate de bază și tot hrana principală. 

Cu timpul omul a început să se dezvolte, au început să să cultive plantele era o activitate 

mai mult pentru femei, iar bărbații au început să domesticească animalele. Spre sfârșitul 

acestei epoci femeile au început să practice torsul, țesutul și alte meșteșuguri casnice, 

iar bărbații mai mult au început să dezvolte sculpatul și să deseneze cu diferite plante.  

Deci după cum vedem încă de când a apărut omul pe pămînt a apărut și pozițiz 

socială, rolurile în familie, bărbatul era puternic și asigura familia, iar femeia se ocupa 

de treburile casnice și de atunci exista ideea ca femeile să facă ceva deosebit de bărbați, 

era bine știute rolurile fiecărui membru în familie, dar și în societate.  

Dar nu în zadar femeia este una din speciile puternice care a luptat pentru a 

supraviețui, mult timp femeile au trăit sub conducerea bărbaților, ele nu aveau drepturi 

și poziție socială, nu puteau să-ți expună părerea în societate, iar lucrările științifice sau 

alte activități intelectuale nu erau recunoscute. Astfel au apărut femeile puternice, acele 

femei care au luptat pentru imaginea sexului frumos.  

Voi începe cu prima femeie care a schimbat radical poziția socială a sexului 

frumos și nu în zadar sexul frumos. . . Cleopatra.  

Cleopatra a VII-a a Egiptului 69 î. e. n. Forma latinizată Cleopatra provine 

din greaca veche Kleopatra, însemnând ”gloria tatălui ei”. Cleopatra s-a născut în anul 
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69 î. Hr. Fiică a regelui Ptolemeu al XII-lea, după ce tatăl ei moare ucis, Cleopatra urcă 

pe tron. Șapte regine a Egiptului a purtat numele de Cleopatra, însă doar ultima a reușit 

să cucerească prin farmecul și frumusețea ei istoria și inimile celor mai mari lideri 

militari din acea perioadă. Cleopatra a fost considerată cea mai frumosă femeie din 

lume, ea a fost muza tuturor timpurilor, portretele și statuiele ei a fost pictate de cei mai 

mari pictori din lume, imaginea ei a fost etalonulu frumuseții feminine a tuturor 

timpurilor, dar nu numai frumusețea ei a făcuto cunoscută, autoritara regină a Nilului și 

cea mai renumită femeie fatală a tuturor timpurilor. Cleopatra era o femeie deosebit de 

puternică, ea a fost regina Egiptulu și necătând la faptul că pe acele timpuri era o lume 

a bărbaților ea a rămas regina Egiptului până la moarte, a fost perioade dificile în timpul 

domniei, nu o dată s-a înlăturat de la tron, dar mereu a avut deosebita putere și mintea 

ageră de a se întoarce și a realiza planurile ei, aura ei de figură mitică reluată și 

reactualizată în numeroase feluri îi invoca personalitatea. Iar atunci când a fost învinsă 

ea nu a cedat, Cleopatra s-a senucis ca o regină adevărat, devenind una din capodoperele 

colecției de artă antică egipteană într-o rafinată statuie din bazalt negru, reprezentând-o 

pe cea mai renumită regină a Egiptului purtând o perucă care avea semnul unui cap 

stilizat de cobră, un simbol regal, ținînd un corn al abundenței în mâna stângă și 

hieroglifa simbolizând viață, în mâna dreaptă. Ea a lăsat o urmă în istorie, a dat dovadă 

de putere, încredere și a tăiat toate stereotipurile femeilor. Ea a încercat și a reușit să 

schimbe poziția socială a femeilor și a demonstrat că acest lucru este posibil. Cleopatra 

va rămâne mereu în istorie ca cea mai frumosă femeie din lume și regina Egiptului.  

Lista femeilor puternice care au schimbat istoria lumii începe pe o notă frumosă 

și puternică. O altă femeie care sigur nu este mai în umbră decât Cleopatra, este regina 

Marii Britaniei regina Elisabeta I.  

Sper să trăiesc, dar mă pregătesc de moarte.  

(Shakespeare, Măsură pentru  

măsură, actul III, scena2) 

Regina Elisabeta I. 7 septembrie 1533 – 24 martie 1603. Regina Elisabeta 

este una dintre femeile care își are loc într-un cerc restrâns a marelor figuri emblematice 

ale istoriei. Și totuși dea lungul istoriei ea a avut o imagine mai controversat, sau mai 

bine spus enigmatică în viziunea unor personalități. Rolul ei în istorie a fost mereu 

divizat, era ea ”regina fecioară”, după o piesă de teatru, sau o ”destrăbălată ipocrită” așa 

cum pretindeau dușmanii ei. Este greu să fii o figură mare și cu atât mai mult femeie, 

într-un secol care pasiunile erau mai violente, mai brutale, iar noțiune de fericire era mai 

diferită decât în alte timpuri, era un secol rece și rigid și a fi regină în așa perioadă nu 

era deloc simplu. Rolul social al unei femei era pus mereu la îndoială în diferite 

perioade, iar reginei Elisabet îi venea cu mult mai greu dacă urmărim firul vieții ei. Încă 

de la naștere Elisabet a provocat o dezamăgire totală, în primul rând tatălui ei Henric al 

VIII-lea, care aștepta cu nerbdare un băiat un urmaș al său, iar Londra o considera o 

bastardă, deoarece căsnicia lui Henric al VII-lea cu mama Elisabetei Anne Boleyn era 

considerată nulă sau ilegală, această problemă o va marca mult pe regina Elisabet în 

viitor. La vârsta de trei ani mama ei este decapitată, iar micuța Elisabeta este considerată 

un copil ilegitim așa că devine o bastardă. Va fi nevoie de mult timp până Elisabeta să 

revină la drepturile ei și după tragediile din familia ei, după moartea surorii ei regina 
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Maria, Elisabeta este încoronată la 15 ianuarie 1559, la vârsta de 25 ani. Sub domnia 

Elisabetei, Anglia s-a dezvoltat atât pe plan politic cât și pe plan cultural, această 

perioadă a Angliei fiind numită și ”epoca de aur”, fiind marcată de sporirea puterii 

Angliei pe plan mondial. Regina Elisabeta a fost o femeie puternica, ea și-a dedicat 

întreaga viață domniei, a făcut față războailor, bărbaților, dar și acelui secol rece în care 

a trăit, Elisabeta a devenit o figură emblematică în istorie și așa va rămâne mereu.  

O altă perioadă, o altă țară, o altă putere, împărăteasa Rusiei Ecaterina cea 

Mare sau Sophie de Anhalt-Zerbst născută la 2 mai 1729 – 17 noiembrie 1796. 

Fiind fiica unui mic prinț german Christian Auguste și al Johannei-Elisabeth de 

Holstein-Gottorp. Ecaterina se căsătorește la 21 august 1745 cu Petru al III-lea al Rusiei. 

După moartea soțului la 22 septembrie 1762 are loc încoronarea Ecaterinei la Moscova, 

domnia ei va dura 34 ani până la moarte. Chiar dacă Ecaterina nu a fost rusoaică, ea a 

devenit cea mai apreciată și iubită împărăteasă a Rusiei. Deoarece a inclus numeroase 

reforme pe tot parcursul domniei ei, pune baza unor proiecte, azil de copii orfani, școală 

de moașe, institut de educație pentru fiicele de nobili, înființează o Academie de Științe, 

aduce numeroși specialiști din Germania pentru a învăța și dezvolta numeroase profesii 

în Rusia. Înființează o Comisie a Educației Naționale, un colegiu de pregătire a 

profesorilor, dezvoltă școlile naționale, decretă că trebuie să existe câte un liceu în 

fiecare capitală de provincie și câte o școală primară în fiecare oraș. Pe parcursul 

domniei Ecaterina dezvoltă foarte mult cultura în Iperiul Rus, dar are și mari succese 

internaționale. Ecaterina a fost o femeie extraordinar de puternică și inteligentă, ea a 

știut mereu cum să-și atingă scopurile, chiar dacă deținea un grad înalt de putere și 

control politic, Ecaterina a fost cunoscută și a rămas în memori pentru actele umanitare 

și generozitatea de care dădea deseori dovadă. Ea a fost cea care a extins țara Rusiei și 

după părearea unor istorici, Ecaterina a fost cea care a însuflețit omul rus, ea a reformat 

treptat Rusia și a terminat cu calm și răbdare acele reforme începute cu forța de Petru 

cel Mare. Ecaterina a fost împărăteasa care a schimbat istoria și destinul Imperiului Rus 

la nivel mondial. Ea a fost sigur controversată, la fel ca toate personalitățile istorice, 

însă a rămas una din cele mai puternice și inteligente femei, care a reușit să tragă Rusia 

înțepenită în primitivismul feudal și să o transforme într-o putere a lumii moderne așa 

cum scriau cronicile timpului. Ecaterina o ființă deosebită, cu puterea unui bărbat și 

inteligența unei femei, o combinați deosebită de putere, inteligență și frumusețe care a 

schimat Iperiul Rus, o femeie calmă, calculată și deosebit de răbdătoare. Am mers cu 

un singur gând în Rusia, de a obține coroana și a reușit.  

Și lista mea va continua cu o altă femeie deosebită, care a reușit prin farmecul 

ei să rămână în memoria unui popor, Regina Maria a Romaniei 29 octombrie 1875 – 

18 iulie 1938. Este fiica lui Alfred Ernest Albert de Saxa-Coburg și Gotha și mama 

Maria Alexandrovna Romanova, marea ducesă a Rusiei, unica fiică a țarului Alexandru 

al II-lea al Rusiei.  

Principesa Maria a avut o copilărie frumoasă alături de sora ei care o iubea 

enorm Victoria Melita, ele petreceu timpul vesel în reședința părintească și chiar dacă 

erau nevoite să plece în altă țară din motivul deplasărilor tatălui, întotdeauna Maria 

împreună cu sora sa Victoria se distrau frumos vizitând monumente istorice în țara în 
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care mergeau, era ocupația plăcută a surorilor. Dar copilăria se termină repede, așa că 

Principesa Maria a ajuns la vârsta în care trebuia să se căsătorească.  

La 29 decembrie 1892 Principesa Maria se căsătorește cu Ferdinand I, 

Principele moștenitor al tronului Romaniei. Relația dinter ei a fost dificilă, erau două 

persoane total diferite, gândeau diferit și aveau reprezentări diferite, însă Maria știa 

foarte bine care era rolul ei în această țară și în familie. Controverse și neclarități au 

existat mereu, dar Principesa Maria a rămas în memoria poporului roman ca ”mama 

răniților”, iar în viziunea soțului ei a dat dovadă mereu de voință, sinceritate, vitalitate 

și veselie dar nimic mai mult. Așa cum era cunoscut Ferdinand era mereu indecis, forte 

greu lua decizii așa că Maria mereu îl ajuta sau susținea în luarea deciziilor. Ea a fost 

mereu sprijinul soțului, Ferdinand a avut încredere în soția sa și chiar dacă viața 

personală nu le-a reușit, în schimb erau foarte buni parteneri în conducerea țării.  

Regina Maria a fost o femeie deosebită, era cunoscută prin caracterul ei tare, în 

timpul războiului, dar și după era considerată unicul bărbat al Romaniei. Ea a avut 

întâlniri cu miniștri și diplomați, dar mereu a susținut ferm punctul ei de vedere. Regina 

s-a implicat activ în timpul războiului, nu cunoștea frică, era întîlnită de dimineață până 

noaptea tîrziu printre soldați atât în punctele medicale cît și printre tranșeiele de luptă. 

A fost numită ”Regina soldat sau mama soldaților”. O Regină distinsă și fermecătoare, 

mereu s-a bucurat de atenția celor mai importante persoane politice de talie mondială, 

dragostea ei pentru poporul român a făcut-o mereu să promoveze valorile ei după 

granițe. Și un rol deosebit de important la avut în Marea Unire din 1918. Regina Maria 

mereu fermă, puternică, nu a știut frica în război, sprijinul soțului, a fost mereu iubită 

de poporul român, a cunoscut profund cultura, obiceiurile și aspirațiile acestu popor, 

care foarte rapid au devenit și ale ei. O englezoaică care a simțit și a trăit românește, o 

femeie frumosă, inteligentă, veselă, sinceră și plină de viață. A fost o femeie în primul 

rând, care a reușit să dezvolte și să promoveze cultura unei țări, a făcut față războiului, 

dând dovadă de bărbăție și curaj ceea ce nici bărbaților nu le reușea uneori. Dintr-o 

copilă fină și hazlie care nu avea studii în politică și război a reușit pe parcursul veții să 

devină o regină adevărată. Regina Maria mereu va suna în memoria Romaniei.  

O femeie deosebită, care a reușit să distrugă toate stereotipurile despre femei, o 

domnă care a adus frumusețea în lume, un simbol al frumuseții în toate timpurile 

Gabrielle Chanel cunoscută și ca Coco Chanel, fiind considerată una din cele mai 

influente femei ale secolului XX. De la bun începul Coco nu făcea parte dintr-o pătură 

socială înaltă cum era pe acele vremuri, ea provenea dintr-o familie simplă cu mulți 

copiii, și de la vârsta de 18 ani nu a fost în cele mai bune lumini. A avut o viață grea și 

a început totul fiind amanta unui bărbat influent pe acele vremuri, baronul Etienne 

Balsan. Chanel a început totul din pasiune și pentru uz personal, mai întâi crea pălării 

care mai târziu fiind apreciate de aristocrația franceză. A făcut primii pași în lumea 

modei în calitate de creatorea de pălării, descoperindu-și un talent deosebit de a anticipa 

dorințele și gusturile femeilor din acele timpuri. Și nu după mult timp a început să 

deseneze haine, mai apoi genți, parfumuri dacă ne amintim (Chanel Nr. 5), încălțăminte 

bicoloră, ceasuri unisex și bijuterii. Stilul lui Chanel a fost revoluționar pentru anii `20, 

ea a căutat o nouă imagine a femeii libere și independente, o femeie revoluționară, liberă 
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și avangardă, interpretând stilul modernist al epocii. Și dacă ne amintim Chanel a fost 

prima femeie care a îmbrăcat pantalonii și s-a tuns părul scurt ca bărbații. În acea 

perioadă Coco făcea tot posibilul ca femeile să se simtă comod în unele locuri și situații 

ca și bărbații fiind chiar radicală pentru acele vremuri. Femeia care a reprezentat 

frumusețea în toate perioadele.  

Următoarea perlă a istorie cunoscută și ca ”Femaia de Fier” Margaret 

Thatcher 13 octombrie 1925 – 8 aprilie 2013. Este prima femeie aleasă prim-ministru 

al unui partid politic major în Regatul Unit, precum și primul premier britanic ales de 

trei ori consecutiv (1979, 1983 și 1987). A devenit membru al Parlamentului britanic în 

1959. A fost una dintre cele mai importante personalități politice britanice. Mandatul ei 

a fost cel mai lung mandat continuu din istoria politică a britaniei. Ea a fost prima femeie 

prim-ministru din istoria Europei. Margaret Thatcher a reușit să remodeleze Marea 

Britanie cu un liberalism economic, ea a reușit să restabilească prestigiu internațional al 

acestei țări. A făcut tot posibilul să restabilească prestigiu fostului Imperiu, de asemenea 

Margaret Thatchera contribuit și la încheierea Războiului Rece.  

O femeie puternică, care a știut cum să facă față unui Imperiu, Margaret 

Thatcher a fost una dintre femeile care a mers ferm spre realizarea ideilor. Rezultatele 

politice care erau atribuite guvernului în acea perioadă au rămas influente. Margaret 

Thatcher a rămas ca un brand în politică care rezonează până în prezent datorită 

politicilor fără compromis și a capacităților ei de a conduce. Un model unic de 

frumusețe, eleganță, dragoste, rafinament ți putere. Această listă poate continua cu 

multe nume nu mai puțin importante în istorie, sunt doar unele dintre acele femei care 

au dat dovadă de o putere exercitantă doar bărbaților. Au fost regine a celor mai mari și 

puternice țări, au reușit să se compare și chiar să trecă în fața bărbațlor. Ele au fost cele 

care au schimbat istoria lumii, care au distrus tote ideologiile despre poziția socială a 

femeilor. Încă înainte de Hristos femeile nu aveau nici un drept, cu atât mai mult 

cuvântul lor nu avea nici o putere în societate, ele trebuiau să lupte în primul rând pentru 

existență, deoarece fiecare perioadă a istoriei avea legi aparte față de sexul frumos, așa 

că de drepturi sau ceva mai mult nici nu puteau exista gânduri, dar femeia nu în zadar 

s-a deosebit prin farmec și inteligență în tote timpurile. Imaginea unei femei puternice 

a stat mereu la limita identității de gen, iar în ochii istoriei a schimbat mereu raportul de 

egaliate dintre puterea masculină și slăbiciunea feminină în așa fel încât rămâne în 

discuții până în prezent. De multe ori au existat dezbateri asupra faptului că istoria 

aparține bărbaților, dar cunoaștem foarte bine că fără faptele memorabile ale unor femei 

aceasta nu ar fi existat. Pentru a scoate în evidență farmecul unei epoci este necesar doar 

să enumerăm fiecare figură care a marcat această epocă și sunt nespus de bucuroasă că 

în fiecare perioadă a existat câte o femeie care să rămână ca o amprentă, o figură istorică. 

Niciodată nu a fost simplu să fii femeie, dar a fost cu mult mai dificil să schimbi istoria. 

Suntem aici doar datorită acelor puteri care au luptat pentru noi.  
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Absract. The article discusses modern trends in family research in the context of 

globalization and urbanization, an increase in migration processes and multiculturalism in the 

existing society. Particular emphasis is placed on research aimed at studying the value of the 

family in a transitive society, the characteristic features of which are the variability and 

uncertainty of values, norms and attitudes. There were considered some researches what are 

reflecting the content of family values among various generations.  

Аннотация. В статье рассмотрены современные тенденции исследования 

семьи в условиях глобализации и урбанизации, увеличения миграционных процессов и 

мультикультурализма в существующем обществе. Особый акцент делается на 

исследованиях, направленных на изучение ценности семьи в обществе транзитивности, 

характерными признаками которого является изменчивость и неопределенность 

ценностей, норм и установок. Рассматриваются исследования, отображающие 

содержание семейных ценностей у различных поколений.  

Keywords: family, transitivity, values, generations.  

Ключевые слова: семья, транзитивное общество, ценности, поколения, 

родительство.  

Введение 

В настоящее время данный социальный институт претерпевает кризис: 

снижение рождаемости, сокращение количества браков при увеличении разводов, 

появление большего числа бездетных семей вследствие сознательного отказа 

супругов от рождения ребенка. Другая сторона кризиса - это усиление различий 

между традиционной семьей и современными моделями семьи, получивших 
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распространение в современном трансформирующемся обществе. Современное 

состояние общества явилось результатом глобализации и урбанизации мировых 

процессов, перехода к информационному обществу и развитию технологий, 

интенсификации миграционных процессов. Кризис семьи проявляет себя в ряде 

социальных явлений: разрыв поколений внутри семьи, размывание семейных 

ценностей, отчужденность, малодетность, детоцентризм и социальное сиротство 

[9, c. 139].  

На современном этапе Молдова переживает демографические проблемы, 

которые, в свою очередь, порождают экономические. Например, пенсионная 

реформа обусловлена, в том числе, нехваткой трудовых ресурсов из-за понижения 

доли экономически активного населения. «Старение» Молдовы объясняется и 

кризисом семейных ценностей, что неизбежно при смене установок в 

трансформирующемся обществе. Под грузом новых, неприсущих традиционному 

обществу установок, сформировалось целое поколение современного общества, 

которое в настоящее время передает те же ценности следующему поколению — 

своим детям [3].  

Исторический ракурс исследования феномена семьи  

До 60-х годов прошлого века преобладала традиционная форма семьи. В 

специальной литературе описаны принципы традиционной семьи. Ю. Е. 

Коростелева отмечает, что традиционная семья- это большая семья, когда в одном 

доме проживают представители нескольких поколений, занятых общим делом. 

Основана такая семья на патриархальных идеалах [6]. Главенствующее 

положение занимал отец, в руках которого были сосредоточены все 

экономические ресурсы и управленческие функции. Функции членов семьи 

распределялись следующим образом: мужчины выполняли социальные функции: 

добытчик, кормилец; женщины - мать, хранительница очага. В традиционных 

семьях деятельность распределялась между всеми членами семьи, в том числе и 

среди детей и прародителей. Сущностная основа такой семьи- уважение к 

родителям и старшим поколениям, служение ближнему, почитание предков, 

соблюдение традиций, межпоколенная передача ценностей [12].  

Во второй половине ХХ века получила распространения 

детоцентристская семья, в которой поведение родителей мотивировано интимно 

– эмоциональной привязанностью к детям, где дети являются главным смыслом 

семьи. Это малодетная семья. Появление детоцентристского типа семьи 

образовало новую семейную стратегию, напрвленную на психологическую 

совместимость супругов, где требуется адаптация их индивидуальных планов и 

поведенческих стереотипов [9]. Русский социолог С. И. Голод, основываясь на 

эмпирических материалах, выделил семь адаптационных ниш: духовная, 

психологическая, сексуальная, индивидуальная, родственная, культурная и 

бытовая. Данные ниши являются иерархизированными и смещения в иерархии 

определяются стадией развития семьи. Родители осуществляют культурную 

инвестицию в детей, ожидая, что дети воплотят в жизнь, нереализованные 

родителями ценности и потребности.  
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В конце ХХ и в начале ХХI века в связи с переходом индустриального 

общества в постиндустриальное, получает распространение супружеская семья, 

которая по мнению С. И. Голода, основана на личном взаимодействии мужа и 

жены, регулируется моральными принципами и поддерживается свойственными 

ей ценностями [5]. Супружеская семья предоставляет возможность для раскрытия 

гармоничного взаимодействия мужа и жены, родителей и детей, супругов и 

родственников. Супруги отказываются полностью подчинять свои интересы 

интересам детей и родственников. Это обстоятельство способствует 

формированию индивидуальности человека. Основными критериями перехода к 

супружеской семье являются увеличение числа разводов и снижение 

рождаемости. Данный феномен обладает двумя полюсами: налицо кризис семьи 

и брака, как социальных институтов и естественная трансформация семьи 

постиндустриального общества, где семья выбирает путь развития и свободы, 

считая развод естественной составляющей брака при проблемах во 

взаимодействии (Р. Вейс, Л. Руссель, С. И. Голод,).  

В контексте глобальных перемен возникает вопрос о жизнеспособности 

семьи. В результате неопределенности и непредсказуемости современного мира 

сформировалась новая социальная реальность как, например, страх перед 

будущим, отчужденность, неврозы современности (В. Франкл, К. Хорни), 

«синдром современника» - неуспевающий человек (по А. Асмолову), жизнь – 

соло (Э. Кляйненберг). В западной психологии представлена социально – 

экологическая модель жизнеспособности семьи, где описаны защитные факторы 

и факторы риска (J. M. Patterson 2002, 2014, F. Walsh 2006, 2016). На основании 

предложенной модели выявлены социально –психологические компоненты 

жизнеспособности группы (Т. А. Нестик 2016) и системно - динамические 

характеристики жизнеспособности семьи (А. В. Махнач, 2014). 

Жизнеспособность семьи, как свойство системы, определяется гибкостью, 

адаптацией и предадаптацией к неопределенности [12, c. 386]. А. Г. Асмолов 

писал, что предадаптация нацелена на новизну и непредсказуемость будущего[2]. 

Предадаптация к неопределенности реализуется в появлении новых форм 

брачных отношений, изменением ролевых, структурных и функциональных 

характеристик семьи. Таким образом, возникновение новых форм семьи и 

брачных отношений, вызвано необходимостью адаптации семейной структуры к 

неопределенности и изменчивости существующей реальности и в целях 

минимизации рисков (Н. В. Власова, 2019)  

Н. Ю. Егорова рассматривает в рамках эволюционного подхода 

многообразие форм супружества как следствие кризиса и изменений института 

семьи и брака в современном трансформирующемся обществе. Данная 

вариативность связана с изменениями в организации личного пространства и 

тенденции к индивидуалистическому стилю жизни, что влечет изменение 

установок и приоритетов в вопросах создания семьи. На основе статистических 

данных и мониторинговых исследований, автор выделяет следующие виды 

супружества, получившие распространение в современном обществе: брак 

(первый/повторный), сожительство (добрачное/постбрачное), раздельный брак 
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(Годвин- брак (когда супруги владеют общим имуществом, но проживают 

отдельно, гостевой брак) [11].  

В современном обществе превалируют ценности, направленные на 

индивидуалистический образ жизни, например, карьерный рост, материальное 

состояние, свобода от обязательств. Вследствие подобных установок возросло 

количество «гражданских браков», то есть форма сожительства, где ни одна из 

сторон не берет на себя социальную ответственность. Другая разновидность 

семьи, получившая распространение в современном обществе, это «чайлдфри», 

которая рассматривает родительский труд как тяжелую работу, и за которую не 

предусматривается вознаграждения (имеются в виду люди, сознательно 

принявшие решение жить без детей). В западной социологической литературе 

появилась новая разновидность семьи « соло». (Э. Kляйненберг). Эта новая 

социальная реальность – люди, выбравшие одиночество, как стиль жизни. По 

оценкам исследовательской компании Euromonitor International, Euromonitor, в 

мировом масштабе число тех, кто живет один, увеличилось на треть с 1996 по 

2006 год. Мексиканский исследователь М. Кирос (M. Quiroz) предложил 

классификацию современных семей, где одним из типов семьи является семья, 

состоящая из одного человека [10].  

По определению А. И. Антонова, триединство отношений «супружество 

– родительство – родство» характеризует семью как единую общность людей, 

деятельность которых направлена на воспроизводство населения, 

преемственность семейных поколений, социализацию детей и поддержку членов 

семей [1]. Н. Г. Марковская анализируя современные семейные ориентации 

отмечает, что триединство отношений «супружество – родительство – родство» 

претерпевает значительные изменения. Приоритетным является, по мнению 

автора, брачный статус, то есть ориентация на брачного партнера. 

Направленность на родство в современной семье уменьшается. Из системы 

родства исключаются отношения двоюродного родства, отношения между тетями 

и дядями [8].  

Российскими социологами проведено сравнительный анализ 

представлений о будущем старшеклассников по материалам опросов 2010 и 2018 

года. Была использована методика для изучения общего уровня жизненных 

притязаний и стратегий их реализации, предложенная В. С. Магуном, Е. И. 

Головахой и их коллегами [7]. В рамках полевого этапа были получены как 

качественные (автобиографии и биографические эссе «Я через N лет»), так 

и количественные данные (материалы анкетного опроса). По данным анализа 

выявлено, что большинство учащихся нацелены на получения высшего 

образования и учебы в аспирантуре. Число респондентов для которых достаточно 

было среднего образования сократилось на 7%. Возрос уровень притязаний на 

высокую должность (на 20%). В жизненных планах школьников 2010 года 

будущая семья являлась значимым компонентом самореализации. У учащихся 

2018 года будущая семейная жизнь носит более приватный характер, 

а представления о ней связаны с имеющимся жизненным опытом родительской 
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семьи и с воспроизводством семейных (традиционных) ценностей. . В 2010 году 

больше половины опрошенных (55, 5%) планировали иметь двухдетную семью. 

Многодетные семьи (3 и более детей) встречались только у пятой части 

респондентов. Около 4% не планировали иметь детей вовсе. По данным 2018 года 

число ориентированных на создание двухдетной семьи сократилось 

и составило 50, 0%, а однодетной, напротив, возросло с 20, 3% до 31, 8%. Из 

данного опроса видно, что планы старшеклассников на создание семьи связаны с 

другими компонентами. Изменился возраст вступления в брак: во второй 

половине 20-го столетия большинство молодых людей вступали в брак в возрасте 

18–24 года, а в 21-м столетии момент создания семьи откладывается 

и перемещается в возрастные группы 25 лет и старше.  

Молодое поколение определяет будущее общества. От особенностей 

самоопределения молодежи, отношения к семье и браку зависит, каким будет 

общество и какие ценности станут первостепенными. Ответив на вопрос, является 

ли семья и брак одной из основных ценностей молодежи, мы можем 

прогнозировать будущее дальнейшее развитие общества. Ценностный подход в 

изучении семьи, как социокультурного явления, осуществляется в рамках 

социологии, психологии, демографии и философии. Семья исследовалась в 

работах психологов (Т. М. Афанасьева, А. А. Бодалев, В. Н. Дружинин, Я. Л. 

Коломинский, Н. Н. Обозов, Э. Г. Эйдемиллер, Л. Б. Шнейдер и др). Ценностный 

мир молодежи становится предметом исследований таких авторов, как И. М. 

Ильинский, С. Н. Иконникова, В. Т. Лисовский, М. Х. Титма и др. В результате 

исследований обращает внимание факт, что современная молодежь имеет 

установку на самореализацию и приоритетами являются профессионализм, 

карьерный рост и материальное благополучие [13].  

Социально-психологические исследования последних лет показывают, 

что уровень образования и профессиональная принадлежность является одним из 

факторов дифференциации отношения к браку. По мнению Н. М. Калмыковой, 

материальная мотивация вступления в брак и желание воспитывать детей более 

характерна для женщин с низким уровнем образования. Женщины с более 

высоким образованием откладывают замужество на более поздний срок, считая 

приоритетным создание карьеры и получение высокого статуса [10]. Современная 

реальность ставит женщин перед выбором: профессиональная успешность, 

которая вступает в конфликт с материнством, или роль жены и матери, 

ориентированная на потребности семьи и детей.  

Одной из важнейших функций семьи является социализация детей. На 

современном этапе развития общества мы наблюдаем смешение гендерных ролей 

и несовпадение с половой принадлежностью. Например, однополые браки, 

получившие распространение в странах Западной Европы и США. Или когда 

женщина принимает мужскую роль, добиваясь карьерных высот, тогда как 

мужчина может быть финансово зависимым и не соответствовать гендерной роли. 

В процессе взросления ребенок усваивает гендерные роли, обучаясь на примере 

родителей.  
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Частым явлением, получившим распространение в последние 20 лет, 

стало социальное сиротство или детское одиночество. Данный феномен 

наблюдается в благополучных, на первый взгляд, семьях. При финансовой 

обеспеченности родителей ребенок предоставлен сам себе. Его материальные 

потребности удовлетворяются в полном объеме, но внутренним миром ребенка 

родители не интересуются.  

Стремительное развитие информационных технологий приводит к 

обесцениванию опыта предшествующих поколений, а виртуальное общение 

способствует их отчуждению. Все перечисленные факторы негативно влияют на 

социализацию детей и процесс социализации переносится в социальные сети. Е. 

В. Масасина, Н. П. Суханова считают, что в настоящее время, роль семьи в 

социализации и адаптации детей несколько трансформируется, но по-прежнему 

остается решающим фактором в развитии эмоциональной сферы, что в свою 

очередь способствует гармоничному существованию в социуме.  

Современная реальность вызвала значительные изменения в социуме. 

Происходит пересмотр и смещение гендерных ролей в семейных 

взаимоотношениях. В условиях трансформирующегося общества изменяются 

ценностные ориентации и установки. Оптимизм вызывают исследования 2017 

года (Т. С. Вавакина), где 78% респондентов считают семью надежным тылом и 

ощущают поддержку семьи в сложных ситуациях [9, c. 63].  

Выводы 

1. В настоящее время институт семьи претерпевает кризис, 

проявляющийся в снижении рождаемости, сокращении количества браков, 

увеличении количества разводов. Увеличился возраст вступления в брак. 

Приоритетным стало получение высшего образования, достижение 

материального благополучия, построение карьеры, саморазвития и высокого 

социального статуса.  

2. Традиционные формы семьи сменяются новыми видами брачных 

отношений. Возросло количество «гражданских браков»- форма сожительства, 

где стороны не хотят брать ответственность. В современных представлениях о 

семье преобладает ориентированность на сексуальное партнерство, 

сожительство, совместное ведение хозяйства. Приветствуется эгалитарность, то 

есть отсутствие гендерных дискриминаций.  

3. Многообразие форм супружества, появление новых форм брачных 

отношений, существующее на данный момент, связано с необходимостью 

адаптации семейной структуры к неопределенности и изменчивости 

транзитивного общества. Семья по прежнему остается ценностью для 

представителей всех поколений. В традиционном обществе ценность семьи 

транслируется в межпоколенной передаче.  

Каким образом поддерживается связь поколений и каков механизм 

передачи ценностей в транзитивном мультикультурном обществе, предстоит 

исследовать.  
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THE DECISION ON IN VITRO FERTILIZATION (IVF) AND THE SELF-
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DECIZIA DESPRE FERTILIZAREA IN VITRO (FIV) ȘI IMAGINEA DE SINE 

CA PĂRINTE 
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Center, Haifa, Israel, doctorandă Universitatea Liberă Internațional din Moldova 

Abstract. The article presents an experimental research, conducted in a research group 

of 100 women who made a conscious decision about IVF, which influences the ideal image 

(standard) and real (self) of the parent, illustrating both the ability to evaluate parental roles, 

as well as the desire to improve maternal skills.  

Rezumat. În articol este prezentată o cercetare experimentală, efectuată în cadrul unui 

lot de cercetare alcătuit din 100 de femei care au luat o decizie conștientă despre FIV, fapt care 

influențează imaginea ideală (etalonul) și reală (a sinelui) a părintelui, ilustrând atât 

capacitatea de evaluare a rolurilor parentale, cât și dorința de îmbunătățire a competențelor 

maternale.  

Keywords: in-vitro fertilization, semantic differential, parent image, real image, ideal 

image.  

Termeni-cheie: fertilizare in-vitro, diferențial semantic, imaginea părintelui, imagine 

reală, imagine ideală.  

Introducere 

Interesul științific pentru impactul psihologic al deciziei despre reproducerea 

asistată este în creștere, două cercetătoare identificând peste 60 de publicații care au 

abordat consecințele psihologice ale FIV în ultimele trei decenii. Cercetările efectuate 

pe mamele copiior născuți prin recurgerea la FIV raportează mai puține cazuri de stres 

parental, asocierea mai frecventă la imaginea de părinte bun, competență parentală mai 

înaltă decât în cazul reproducerii pe cale naturală, satisfacție conjugală menținută și 

chiar fortificată după nașterea copilului.  

Infertilitatea este definită ca eșecul de a concepe un copil după un an de contacte 

sexuale regulat, neprotejat sau ca incapacitatea de a duce o sarcină la naștere. Potrivit 

Centrului Național de Statistică pentru Sănătate, incidența infertilității a crescut în 

ultimele decenii. Întârzierea vârstei căsătoriei și a deciziei de a nește un copil, expunerea 

la mediul ecologic perturbat și bolile cu transmitere sexuală au fost menționate ca factori 

care reprezintă o prevalență crescută în infertilitate.  

Toate aceste cauze, precum și progresele dezvoltării tehnologice au condus la 

sporirea ratei cererilor de metode alternative de reproducere. La mai mult de patruzeci 

de ani de la nașterea Louisei Brown, primul „bebeluș de eprubetă” din lume, un comitet 

internațional care monitorizează progresele înregistrate în reproducerea asistată raporta 

în 2019 că totalul bebelușilor născuți ca urmare a FIV și a altor tratamente avansate de 

fertilitate este mai mare decât 8 milioane.  
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Cercetările din domeniu au raportat un șir de consecințe psihologice ale 

fertilizării și nașterii copiilor în rezultatul FIV. În general, s-a stabilit că mamele copiilor 

născuți folosind reproducerea asistată raportează mai puțin stresul parental și denotă 

competență parentală mai mare decât mamele copiilor concepuți în mod natural. S-a 

calculat că experiențele infertilității pot fi asociate cu motivația îmbunătățită de a avea 

copii și o conștientizare mai mare a importanței parentalității. Mamele copiilor născuți 

prin recurgerae la reproducere asistată raportează mai multă fericire și stare de bine 

psihologic în raport cu statutul de părinte, decât cele din grupul mamelor care au născut 

pe cale naturală. Pe de altă parte, rezultatele date provoacă îngrijorare cu privire la 

prejudecățile care le face pe mame să se raporteze pozitiv la un grup susceptibil la 

controlul și opinia publice și să insiste să demonstreze că vor fi părinți buni.  

Cum am menționat anterior, mamele copiilor născuți prin reproducere asistată 

au raportat niveluri mai mici de anxietate și stres parental decât mamele care și-au 

conceput copiii în mod natural, dar găsirea unei diferențe nu implică faptul că cele din 

urmă sunt prea implicate emoțional sau supraprotectoare, dar, pur și simplu, mult mai 

preocupate și mai protectoare decât primele. În mod similar, s-a constatat că părinții 

copiilor cu reproducere asistată interacționează mai mult cu copiii și contribuie mai mult 

la dezvoltarea lor, decât părinții cu copii concepuți în mod natural.  

Rezultatele au arătat că mamele FIV au raportat o incompetență parentală mai 

mică decât mamele fertile, corelată și cu vârsta mamei și sexul copilului. N-a apărut nici 

o diferență semnificativă în atitudine față de sarcină a părinților. La fel, nu s-au găsit 

diferențe semnificative pentru mame și tați. Măsurarea îngrijorării părinților pentru 

copiii lor la fel nu a identificat nici o diferență în ceea ce privește preocuparea părinților 

de copii în grupul de mame și de tați.  

Studiul de față prezintă o cercetare experimentală prin care urmăm scopul de a 

identifica formarea imaginii de sine ca și părinte la mamele care au recurs la FIV.  

Material și metodă 

Obiectivul cercetării: evaluarea raportului dintre reprezentările privind 

maternitatea ideală, imaginea de sine ca mamă și decizia despre FIV.  

Ipoteza cercetării: femeile care i-au decizia despre FIV, planifică sarcina, 

conștientizează mai profund conținutul maternității și dețin o imagine mai puțin 

idealizată a acesteia, decât alte femei.  

Metodă: mamele adresate în scop de FIV au completat un chestionar și metoda 

diferențiatorului semantic, prin care au fost identificate componentele cognitivă, 

afectivă și comportamentală ale reprezentării părintelui ideal, comparate cu imaginea 

de sine ca mamă. Compararea statistică a mediilor s-a realizat cu utilizarea testului t-

Student pentru eșantiane independente și eșantioane-pereche.  

Cadrul experimental: 42 femei-paciente ale unei clinici universitare din Haifa, 

Israel în calitate de lot experimenlat; 58 femei din Israel care nu s-au afdresat pentru 

procedura FIV – lot de control.  

Prezentarea lotului de cercetare 

Total participante – 100 de femei 



117 

 

 

Lotul experimental – paciente ale clinicii – 42 

Lotul de control – 58 

Vârsta medie – 42, 5 ani 

Ocupația de bază: 8% - studente; 66% - angajate; 18% - casnice; 8% - șomere. 

(În cadrul lotului experimental sunt mai puține femei-casnice și nu sunt femei în șomaj) 

Statut marital: 66% căsătorite, 34 – nu.  

Nivel de instruire: 30% - învățământ secundar (liceu), 70% - superior 

Statul economic: 12% - jos; 80% - mediu; 8% - înalt.  

Număr de copii: de la 0 (14%) la 5 (2%). Mai frecvent – câte 2 (28%) și 3 (26%) 

copii. 14% - 1 copil, 16% - 4 copii.  

Număr de sarcini: de la 0 (6%) la 9 (2%). Altele: una – 12%, 2 – 16%, 3 – 26%, 

4 – 20%, 5 – 14%, 6 – 4%.  

Diferențe dintre caracteristicile demografice ale lotului experimental și de 

conrol se atestă doar la ocupația de bază (p<0, 001) și numărul de copii (p<0, 05), în 

lotul experimental se atestă nu mai mult de 2 copii.  

Rezultatele cercetării: atitudini față de maternitate și fertilizare in vitro 

Din cele 14 femei care nu au copii, 10 își doresc un copil, 4 – nu (2 din acestea 

s-au adresat pentru FIV).  

 

Privitor la nașterea a încă a unui copil: 32 își doresc încă un copil, 54 – nu.  

98% din femeile – participante la cercetare dețin cunoștințe despre FIV, 2% - 

nu (prima dată au auzit în cadrul participării la chestionare).  

 

66%

18%

12%
4%

Fig. 1. Atitudinea față de fertilizarea in vitro

Pozitivă Negativă Neutră Nedeterminată

4%

18% 20%
16% 14%

28%

Fig. 2. Cunosc exemple concrete despre FIV

Rude Prietene

Cunoscute Vecine

Altele, inclusiv exemplul personal Nu cunosc
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Pentru cercetarea imaginii părintelui a fost utilizată metoda diferențialului 

semantic. Metoda constă din 48 de perechi polare de calități, fiecare pereche este 

evaluată pe o scară de 7 puncte (de la -3 (total negativ) la +3 (total pozitiv)) în funcție 

de manifestarea calității. Calitățile sunt întrunite în trei componente ale imaginii - 

cognitivă, afectivă, comportamentală - câte 16 perechi de calități pentru fiecare. În 

interiorul componentelor calitățile prezintă următoarele antinomii: pozitiv - negativ (de 

ex. timid - curajos, puternic - slab); angajat - neangajat (de ex. corect - incorect); cald - 

rece (are încredere în copil - nu are încredere în copil, cooperează cu copilul - 

concurează cu copilul); deschidere - respingere (dezinteresat - calculat, altruist - egoist); 

realizabil - impracticabil (tolerant - intolerant); simplu - complex (competent - 

incompetent). A fost completat diferențialul pentru prezentarea imaginii părintelui ideal 

și a celei de sine ca mamă, părinte.  

 

1,75 1,72 1,56 1,51,57 1,72
1,22 1,511,5 1,73

1,08
1,391,6 1,72

1,27 1,47

Părintele ideal - lotul

experimental

Părintele ideal - lotul

de control

Eu ca părinte - lotul

experimental

Eu ca părinte - lotul

de control

Fig. 5. Imaginea părintelui

Componenta cognitivă Componenta afectivă

Componenta comportamentală Imagine generală

57%29%

14%

Fig. 4. Condițiile în care s-a luat decizia despre fertilizarea in 

vitro

Absența sarcinii mai mult de 1 an

Absența sarcinii mai puțin de 1 an

Cunoștea problema infertilității și a decis 

despre FIV pe dată ce și-a dorit un copil

62%14%

24%

Fig. 3. Decizia despre fertilizarea in vitro a fost luată...

Împreună cu partenerul

Cu consultarea medicului

În alte circumstanțe
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Prin compararea mediilor calculate pentru două loturi ale cercetării au fost 

identificate diferențe semnificative statistic dintre componenta comportamentală (p<0, 

05) și imaginea generală a părintelui ideal (p<0, 001), femeile din lotul experimental 

recurgând la aprecieri mai joase. Diferă statistic și componenta afectivă (p<0, 01) și 

comportamentală (p<0, 03) a imaginii de sine ca și părinte.  

Diferența dintre imaginea reală (sinele real) și imaginea ideală a părintelui se 

atestă în ambele loturi de femei, participante la cercetare (Tabelul 1).  

Tabelul 1. Compararea statistică a mediilor privind imaginea ideală și reală (a 

sinelui) a părintelui 

Paired Samples Test Lotul experimental Lotul de control 

t df Sig. (2-

tailed) 

t df Sig. (2-

tailed) 

Pair 1 Componenta cognitivă 2, 152 41 , 037 2, 463 57 , 017 

Pair 2 Componenta afectivă 4, 110 41 , 000 2, 711 57 , 009 

Pair 3 Componenta comportamentală 4, 856 41 , 000 4, 727 57 , 000 

Pair 4 Imaginea părintelui 4, 954 41 , 000 -15, 824 57 , 000 

Concluzii generale 

Majoritatea femeilor din lotul experimental au luat o decizie conștientă despre 

FIV, fapt care influențează imaginea ideală (etalonul) și reală (a sinelui) a părintelui, 

ilustrând atât capacitatea de evaluare a rolurilor parentale, cât și dorința de îmbunătățire 

a competențelor maternale. Maternitatea în rezultatul FIV și naturală nu influențrază 

diferit imaginea părintelui, diferența înregistrată la evaluarea componentelor afective și 

comportamentale ilustrând dorința femeilor din grupul experimental de a-și perfecționa 

aceste competențe parentale.  
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Abstract. Currently, in the era labelled as "human capital" which, unlike previous eras, 

"technical capital" and "financial capital", is characterized by constituting the capital of the 

organization from the management of communication, knowledge, skills and experience of its 

employees. In the conditions of the modern economy, with the increasing complexity and 

diversity of organizations, their managers can no longer dwell on the field of empiricism and 

simple intuition. As a result, the modern leader tends in his/her managerial position to 

professionalize himself/herself by learning the science of management, but also of other adjacent 

fields, which would enhance his professionalism and managerial skills. A range of activities are 

included in the arsenal of its actions, including diagnosis, forecasting, control of organizational 

behavior, effective communication, etc. The strategic resources of the organization thus become 

information, knowledge and creativity. All these are impossible without effective and efficient 

communication, which, in such a way becomes an instrument of competitiveness of the 

organization. The particularities of managerial communication, compared to other types of 

communication, are generated by the purpose, objectives and roles of this communication, by 

the organizational framework and structure and by the context of the organizational culture. In 

management, communication plays an important role. Effective and efficient managerial 

communication is a factor of competitiveness, a strategic advantage of the organization. If we 

would refer only to the managerial decision then it would be enough to emphasize that its good 

and successful adaptation in its accomplishment, it is inconceivable without a perfect 

communication between managers and executives. At the same time, managerial communication 

is subject to certain specific ethical norms, which are found in the organizational culture, the 

politics of the organization and, obviously, in the individual ethics of managers. The process and 

products of managerial communication are based on concepts, principles, standards and 

characteristic rules and take forms specific to the type of organization. The competent 

management does not communicate at random and at will, but according to a strategy regarding 

the act of communication properly and, at the organizational level, it adopts certain 

communication strategies, to support the implementation of the organization's strategy. All these 

communication behaviors of the managers generate a certain communicational climate specific 

to the organization, on which depends the productivity and the capacity of change of the 

organization, therefore its success.  

Rezumat. Actualmente, într-o era numită adeseori era „capitalului uman” care, spre 

deosebire de erele precedente, a „capitalului tehnic” și a „capitalului financiar”, se 

caracterizează prin constituirea capitalului organizației din managementul comunicării, a 

cunoștințelor, abilităților și experiență angajaților ei. În condiţiile economiei moderne, odată cu 

creşterea în complexitate şi diversitate a organizaţiilor, managerii acestora nu mai pot zăbovi 

pe terenul empirismului şi al simplei intuiţii. Ca rezultat, conducătorul modern tinde în prestaţia 

sa managerială să se profesionalizeze prin învăţarea ştiinţei conducerii, dar şi a altor domenii 

adiacente, care ar spori profesionalismul şi abilităţile manageriale ale acestuia. În arsenalul 



121 

 

 

acţiunilor sale sunt incluse un şir de activităţi, inclusiv diagnosticarea, previziunea, controlul 

comportamentului organizaţional, comunicarea eficientă etc. Resursele strategice ale 

organizației devin astfel informația, cunoașterea și creativitatea. Toate astea sunt imposibile 

fără de comunicarea eficace și eficientă, care devine astfel, un instrument de competitivitate al 

organizației. Particularitățile comunicării manageriale, comparativ la alte feluri de 

comunicare, sunt generate de scopul, obiectivele și rolurile acestei comunicări, de cadru și 

structura organizațională și de contextul culturii organizaționale. În management, comunicarea 

are o importantă capitală. Comunicarea managerială eficace și eficientă constituie un factor de 

competitivitate, un avantaj strategic al organizației. Dacă ar fi să ne referim numai la decizia 

managerială și ar fi suficientă sublinierea că o bună adaptare a acesteia și o reușită în 

îndeplinirea ei, sunt de neconceput fără o comunicare perfectă între manageri și executanți. În 

același timp, comunicarea managerială se supune anumitor norme de etică specifice, care se 

regăsesc în cultură organizațională, politică organizației și, evident, în etică individuală a 

managerilor.  

Procesul și produsele comunicării manageriale au la baza concepte, principii, 

standarde și reguli caracteristice și îmbracă forme specifice tipului de organizație. 

Managementul competent nu comunica la întâmplare și după bunul plac, ci conform unei 

strategii în ceea ce privește actul de comunicare în sine și, la nivel de organizație, el adopta 

anumite strategii de comunicare, care să sprijine implementarea strategiei organizației. Toate 

aceste comportamente de comunicare ale managerilor generează climatul de comunicare 

specific organizației, de care depinde productivitatea și capacitatea de schimbare a organizației, 

deci succesul acesteia.  

Keywords: communication, nonverbal communication, communication management, 

managerial communication, ways of communication.  

Termeni-cheie: comunicare, comunicarea nonverbală, managementul comunicării, 

comunicarea managerială, mijloace de comunicare.  

Comunicarea managerială eficace şi eficientă este deci una dintre variabilele şi 

în acelaşi timp unul dintre instrumentele strategiilor de schimbare a organizaţiei, 

implicit a strategiilor rezultante referitoare la resursa umană. Ea poate contribui la 

ajustarea atitudinilor, a „modului de a privi lucrurile” şi la schimbarea 

comportamentelor. Misiunea şi obiectivele comunicării manageriale sunt strâns corelate 

cu schimbarea organizaţională şi cu caracteristicile mediului în care funcţionează 

organizaţia. În prezent, caracterul fluid al mediului, având ca parametri de bază 

concurenţa acerbă, progresul tehnologic şi globalizarea, determină noi obiective ale 

misiunii comunicării manageriale şi funcţiuni noi ale acesteia. Nivelul necesar de 

competenţă în comunicare al managerului creşte.  

Corelarea strânsă dintre comunicarea eficace, eficientă şi performanţa 

organizaţională se datorează faptului că, în organizaţiile de astăzi, tot ceea ce este 

important pentru această performanţă (moralul angajaţilor, satisfacţia în muncă, relaţiile 

de muncă, capacitatea de schimbare, imaginea organizaţiei, schimbul de informaţie 

corectă, relevantă şi la timp cu mediul de funcţionare etc.) este afectat, în mod direct 

sau indirect, de procesul de comunicare.  

Astfel, comunicarea care este un proces de transmitere a informațiilor, sub 

forma mesajelor simbolice, între două sau mai multe persoane, unele cu statut de 

emițător, altele cu statut de receptor, prin intermediul unor canale specifice [14], este un 
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proces considerat ca element de bază pentru îndeplinirea funcției managementului de 

coordonare. În același context, se apreciază că un manager afectează aproximativ 80% 

din timpul de lucru pentru a comunica, prin rolurile ce le îndeplinește în cadrul 

companiei: 

1) un rol interpersonal (simbol, lider, agent de legătură); 

2) un rol informațional (observator activ, difuzor, purtător de cuvânt); 

3) un rol decizional (întreprinzător; regulator, repartitor de resurse, negociator) 

[14, p. 465].  

Comunicarea umană nu se rezumă la rostirea cuvintelor și la transmiterea 

informațiilor [1]. La rostirea cuvintelor intervin vocea și tonul cu care sunt rostite; la 

cuvinte și ton se adaugă limbajul trupului, fizionomia, mimica, postura, gestica, 

înfățișarea, calitatea și culoarea hainelor etc. Acest ansamblu complex de stimuli se 

împarte în doua categorii: limbajul analogic și limbajul digital, purtând, corespunzător, 

informație analogică și informație digitală [12].  

Limbajul analogic este direct, plastic și sugestiv. El se bazează pe asemănare, 

asociere și comunică mesajele fără o decodificare la nivelul conștiinței. Comunicarea 

analogică este accesibilă atât oamenilor, cât și animalelor [11]. De exemplu: un copil 

mic înțelege că „miau – miau” este o pisică, chiar dacă nu cunoaște cuvântul „pisică”.  

Limbajul digital este simbolic și abstract. Un exemplu clasic este limbajul 

verbal, bazat pe cuvintele unei limbi. El poate fi înțeles numai dacă este decodificat și 

procesat la nivelul gândirii și conștiinței. Limbajul digital este, după câte se cunosc azi, 

specific omului.  

Limbajul trupului și tonul vocii sunt forme tipice de comunicare analogică. 

Informația transmisă astfel nu este totdeauna conștientizată [2].  

Comunicarea umană se desfășoară pe două planuri: informația sau conținutul 

mesajului se transmite clar prin limbajul digital, relația care se creează, corespunzător, 

între persoane este un rezultat al comunicării analogice, generatoare de sentimente 

precum: apreciere, simpatie sau antipatie, supunere sau dominare, dragoste sau ură, 

admirație, respect etc [6].  

Practic, comunicarea umană se concretizează în trei categorii de limbaj: 

- limbajul verbal - graiul articulat și înțelesul cuvintelor unei limbi; 

- limbajul paraverbal - tonul, vocea, ritmul vorbirii, accentuarea cuvintelor; 

- limbajul trupului - postura, fizionomie, mimica, gestica, privire, distanțe.  

Comunicarea interpersonală are loc în interiorul unui context concret, specific, 

care influențează atât conținutul mesajului (informația), cât și maniera în care se 

comunică (relația) [16, p. 37-38 ].  

Evaluarea contextului comunicării comportă cel puțin patru dimensiuni care se 

influențează și se condiționează reciproc: 

- contextul fizic, adică mediul concret, tangibil (incinta sau spațiul deschis), 

microclimatul, ambianța sonoră, lumina și culoarea; 
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- contextul cultural, care privește mentalitățile, valorile, credințele, tradițiile, 

tabu-urile, stilurile de viață ale celor implicați în procesul comunicării; 

- contextul social și psihologic se referă la statutul social al partenerilor 

implicați în proces, la caracterul oficial sau informal al relațiilor dintre ei; la situația 

concretă și la instanța psihică a procesului comunicării; 

- contextul temporal privește momentul și ordinea cronologică în care este 

plasat mesajul, față de alte mesaje succesive.  

Comunicarea intenționată presupune formularea unui mesaj, transmiterea unei 

informații cu o intenție prestabilită, cu un scop mai mult sau mai puțin precis, în mod 

conștient. Psihologii împart obiectivele comunicării în patru mari categorii: 

descoperirea unei noutăți, apropierea, convingerea și jocul psihologic.  

Comunicarea involuntară este generată de situațiile în care oamenii, din diverse 

motive (supărare, jenă, necinste, timiditate, lipsa unei pregătiri corespunzătoare etc.), 

evită să formuleze un mesaj sau nu sunt în stare să o facă [8]. De cele mai multe ori, un 

mesaj clar, în limbaj digital este înlocuit prin comunicare analogică (limbajul trupului), 

care informează la fel de bine asupra situației sau intenției emițătorului.  

Aflați în interacțiune, oamenii nu pot să nu comunice [9]. Evitarea transmiterii 

unui mesaj, evitarea relației și conținutului informațional, îl informează pe receptor 

destul de clar, de cele mai multe ori [13].  

Comunicarea, prin faptul că presupune transmiterea de informații este supusă 

modului specific de mișcare a informației: cel care transmite informația, rămâne în 

continuare posesorul acesteia, dar pierde controlul asupra conținutului mesajului 

transmis [5]. Această determină efecte pe care emițătorul nu le poate controla. În cazul 

unor efecte nedorite, mesajul emis nu mai poate fi retractat [10]. Pot fi aduse corecturi, 

dacă s-a făcut o greșeală, dar nu se poate șterge totul pentru a reveni la situația inițială. 

Mai mult, un mesaj transmis public și retractat sau corectat, de obicei creează probleme 

mai mari pentru emițătorul aflat în dificultate [7].  

Comunicarea managerială a apărut, că disciplină a managementului din 

necesitatea de a pune la dispoziția managerului, mijloace optime de interacțiune în 

vederea îndeplinirii funcțiilor și rolurilor sale [4]. Ea s-a dezvoltat apoi că o disciplină, 

care înzestrează managerul și organizația cu instrumente de lucru. Comunicarea 

managerială eficace și eficientă constituie un factor de competitivitate, un avantaj 

strategic al organizației. Comunicarea, în știința managerială, este cunoscută că o 

principală activitate desfășurată de manageri, fiind considerată: „componenta de bază 

a funcției de coordonare” [18].  

A conduce înseamnă a comunica, a transmite informații, idei, sentimente, 

decizii subordonaților, precum și posibilitatea de revenire a informațiilor sub forma 

rapoartelor, atitudinilor, sentimentelor acestora. Prin urmare activitatea managerială 

prezintă un proces complex și continuu de comunicare, cu ajutorul căruia managerul și 

subalternii săi se descoperă reciproc și conversează, se incită și se calmează, se contrazic 

și cad de acord, se resping sau se acceptă, atât în problemele majore și în cele curente 

ale entității socio-profesionale din care fac parte.  
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La întrebarea „de ce comunicăm într-o organizație?” pot există o multitudine 

de răspunsuri, câteva însă, fiind unanim acceptate:  

- funcțiile managementului nu pot fi operaționalizate în lipsa comunicării;  

- procesele de stabilire a obiectivelor, de realizare a concordanței cu structura 

organizatorică, de armonizare a acțiunilor cu obiectivele inițiale și de eliminare a 

defecțiunilor, de antrenare a personalului se bazează pe primirea și transmiterea de 

mesaje; 

- comunicarea stabilește și menține relațiile dintre angajați; 

- prin feedback-ul realizat, comunicarea relevă posibilitățile de îmbunătățire a 

performanțelor individuale și generale ale organizației; 

- aflată la baza procesului de motivare, comunicarea face posibilă identificarea, 

cunoașterea și utilizarea corectă a diferitelor categorii de nevoi și stimulente pentru 

orientarea comportamentului angajaților spre performanță și satisfacții; 

- contribuie la instaurarea relațiilor corecte și eficiente, de înțelegere și 

acceptare reciprocă între șefi și subordonați, colegi, persoane din interiorul și exteriorul 

organizației.  

Comunicarea managerială nu mai are doar rol de transmitere a mesajelor de 

informare, instruire, convingere sau motivare. Ea devine o „forță dinamică și 

independentă”, care este modelată de mediul în care funcționează. Sistemul de 

comunicare creează instrumente puternice pentru ajustarea continuă a structurii și a 

proceselor organizației la condițiile în continuă schimbare. Rolul de bază al managerilor 

devine acela de a dezvolta și menține viu sistemul de comunicare, menit să sprijine 

implementarea strategiei organizației, „sistemului nervos” și al „corpului” 

organizației [16]. De aici a rezultat și nevoia perfecționării deprinderilor de comunicator 

ale managerului, atât interpersonale cât și de grup, de comunicare în cadrul organizației, 

dar și în exteriorul ei.  

Trăim într-o era numită adeseori era „capitalului uman” care, spre deosebire de 

erele precedente, a „capitalului tehnic” și a „capitalului financiar”, se caracterizează 

prin constituirea capitalului organizației din cunoștințele, deprinderile și experiență 

angajaților ei. Resursele strategice ale organizației devin astfel informația, cunoașterea 

și creativitatea. Toate astea sunt de neconceput în afară comunicării eficace și eficiente, 

care relevă astfel, „un instrument de competitivitate al organizației”.  

Particularitățile comunicării manageriale, comparativ la alte feluri de 

comunicare, sunt generate de scopul, obiectivele și rolurile acestei comunicări, de cadru 

și structura organizațională și de contextul culturii organizaționale. În management, 

comunicarea are o importantă capitală. Dacă ar fi să ne referim numai la decizia 

managerială și ar fi suficientă sublinierea ca o bună adaptare a acesteia și o reușită în 

îndeplinirea ei, sunt de neconceput fără o comunicare perfectă între manageri și 

executanți [3]. În același timp, comunicarea managerială se supune anumitor norme de 

etică specifice, care se regăsesc în cultură organizațională, politica organizației și, 

evident, în etica individuală a managerilor. Procesul și produsele comunicării 
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manageriale au la bază concepte, principii, standarde și reguli caracteristice și îmbracă 

forme specifice tipului de organizație.  

Managementul competent nu comunică la întâmplare și după bunul plac, ci 

conform unei strategii în ceea ce privește actul de comunicare în sine și, la nivel de 

organizație, el adoptă anumite strategii de comunicare, care să sprijine implementarea 

strategiei organizației. Toate aceste comportamente de comunicare ale managerilor 

generează climatul de comunicare specific organizației. De acest climat depinde 

productivitatea și capacitatea de schimbare a organizației, deci succesul acesteia.  

Comunicarea managerială nu poate fi privită în afara managementului. Ea 

reprezintă o componentă majoră, fundamentală a acestuia. Evoluţia managementului a 

determinat apariţia unor forme specifice de comunicare managerială pentru fiecare 

etapă din dezvoltarea sa [3]. Datorită diferenţierii atribuţiilor sale şi a complexităţii 

acestora: 

- ca administrator, organizează procesele existente la nivel organizatoric;  

- ca lider decide, ia decizii, conduce eficient;  

- ca întreprinzător acţionează în momentul potrivit pentru buna funcţionare a 

organizaţiei.  

Fiind parte a procesului de conducere, la care se alătură comunicarea 

planificării, previziunii, organizării şi comenzii ca fiind unul din cele cinci elemente de 

bază ale managementului, prin care managerul îi înţelege pe subordonaţi făcându-se 

înţeles de către aceştia, comunicarea managerială este orientată nu numai spre 

transmiterea mesajelor, ci şi spre schimbarea mentalităţilor şi adaptarea psihologică a 

acestora la obiectivele întreprinderii [17].  

Comunicarea managerială reprezintă un auxiliar al conducerii, ce pune în 

circulaţie informaţii despre rezultatul deciziilor, care se reîntorc la centrul de decizie, 

făcând astfel posibilă punerea de acord a execuţiei cu obiectivele, şi a rezultatelor cu 

planificarea.  

Importanţa comunicării în organizaţii se datorează şi caracterului complex pe 

care acest proces îl are la acest nivel. Astfel, în orice cadru organizaţional există 

numeroase reţele de comunicaţii, respectiv grupaje de canale de comunicaţii regăsite în 

configuraţii specifice care alcătuiesc sistemul de comunicaţii.  

Rolul deosebit al acestuia în asigurarea funcţionalităţii şi eficacităţii activităţilor 

într-o organizaţie este generat în principal de: 

- volumul, complexitatea şi diversitatea apreciabilă a obiectivelor existente la 

nivelul subsistemelor unei organizaţii, datorate impactului variabilelor mediului 

ambiant naţional, precum şi a celui internaţional; 

- mutaţiile profunde ce survin odată cu evoluţia socială, legislativă şi economică 

în fiecare legislatură, şi care au un impact deosebit de puternic la nivelul fiecărei 

organizaţii în caracteristicile sale dimensionale şi funcţionale: de exemplu, grupurile şi 

modul de concepere şi funcţionare a acestora; de asemenea, comunicaţiile au rol 
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important în cadru decizional, de a amplifica legăturile dintre componenţii grupurilor, 

de a consolida coeziunea acestora; 

- activitatea membrilor unei organizaţii care ocupă funcţii de conducere.  

Managerii îndeplinesc trei categorii de roluri: interpersonal, informaţional şi 

decizional. Dintre acestea, rolurile informaţionale, adică de monitor, difuzor şi purtător 

de cuvânt, sunt cele care definesc comunicarea, dar circuitul informaţional poate fi 

identificat şi în celelalte roluri. În funcţie de nivelul ierarhic pe care o persoană îl ocupă, 

comunicarea poate însemna până la 80% din timpul pe care îl consumă.  

În acest context, comunicarea înseamnă totul în management, atâta vreme cât 

de calitatea comunicării depinde înţelegerea problemelor cu care se confruntă orice 

angajat, de la manager până la funcţionarul de pe cel mai jos nivel ierarhic. Durabilitatea 

relaţiilor dintre aceştia, capacitatea managerului de a-şi motiva şi de a-şi conduce 

subordonaţii, dar şi raporturile cu mediul extern organizaţiei sunt elemente deosebit de 

importante, din care se pot prelua informaţii utile pentru buna funcţionare a activităţii 

[4].  

Una din componentele importante ale activităţii de conducere o reprezintă 

schimbul de informaţii şi mesaje realizat între şeful organizaţiei şi subalterni, precum şi 

între angajaţii de pe acelaşi nivel, fără funcţii de conducere.  

Particularităţile comunicării manageriale raportate la celelalte feluri de 

comunicare existente sunt generate de scopul, obiectivele şi funcţiile (rolurile) acestei 

comunicări, de cadrul şi structura organizaţiilor, precum şi de contextul culturii 

organizaţionale. De asemenea, comunicarea managerială din orice fel de organizaţie se 

supune unor norme de etică specifice, care se regăsesc în cultura organizaţională, în 

politica organizaţională şi, evident, în etica individuală a angajaţilor din funcţiile de 

conducere.  

Angajatul competent nu comunică la întâmplare sau după bunul său plac, ci 

conform unei anumite strategii, atât în ceea ce priveşte actul de comunicare în sine, cât 

şi strategia existentă la nivelul organizaţiei (strategie care are rolul de a crea o imagine 

pozitivă asupra acesteia). Orice angajat cu funcţie de conducere, în calitatea sa de 

manager, controlează în ce măsură au fost realizate deciziile sale, numai dacă poate 

comunica cu cei care le execută [18]. Doar în acest fel, executanţii pot cunoaşte ceea ce 

au de făcut şi când trebuie făcut şi îşi pot face cunoscute sugestiile şi problemele.  

La nivelul organizaţiilor, în special la nivelul celor din sectorul public, 

comunicarea se realizează deficitar datorită birocratizării excesive care face ca de multe 

ori o informaţie să parcurgă o mulţime de nivele ierarhice pentru a ajunge la destinatar. 

Deseori, managerii de la nivelele superioare (top managementul) sunt lipsiţi de 

informaţii reale, fiind suprasaturaţi de rapoarte interminabile care nu spun nimic. O 

comunicare eficientă ar avea în vedere tocmai evitarea unor asemenea situaţii, prin 

renunţarea la fel de fel de modalităţi inutile şi costisitoare (sub raportul timpului), care 

îngreunează luarea deciziilor şi soluţionarea problemelor. Uneori comunicarea este 

deficitar realizată datorită unui sistem de comunicaţii rigid. Sistemul de comunicaţii 
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trebuie să fie conceput ca un organism dinamic, capabil în orice moment să se adapteze 

nevoilor de informare ale angajaţilor din sistem.  

Scopul comunicării manageriale în orice organizaţie este acela al realizării unei 

informări corecte, eficiente şi eficace atât pe verticală, cât şi pe orizontală, în vederea 

realizării în condiţii optime a solicitărilor interne şi externe şi în concordanţă cu 

obiectivele manageriale şi organizaţionale stabilite.  

Pentru aceasta, în procesul de comunicare managerială din orice organizaţie, 

trebuie să fie satisfăcute un număr de nevoi comunicaţionale fundamentale ale oricărui 

angajat: 

• nevoia de a şti – cunoştinţele profesionale necesare pentru îndeplinirea 

sarcinilor sau executarea funcţiei; 

• nevoia de a înţelege – nu este suficient să ştii să faci un anumit lucru, ci trebuie 

să-l faci şi să ştii pentru ce trebuie făcut; 

• nevoia de a se exprima – de a putea aduce opinia ta la cunoştinţa celor din 

nivelele ierarhice superioare de conducere.  

Pentru a putea fi caracterizată drept organizată, comunicarea organizaţională 

trebuie să prezinte următoarele caracteristici: 

- să fie orientată spre finalitate (scop), adică să reflecte un plan de ansamblu şi 

obiectivele pe care şi le asumă organizaţia; 

- să fie multidirecţională, adică să se realizeze de sus în jos, pe orizontală, pe 

verticală etc. ; 

- să fie instrumentală, adică să se sprijine pe o varietate de suporturi în funcţie 

de obiectiv; 

- să fie adaptată, adică să folosească sistemele de informare specifice fiecărui 

sector de activitate şi să concorde cu cultura organizaţională promovată; 

- să fie flexibilă pentru a integra comunicarea informală şi pentru a crea 

structurile care o favorizează.  

Drept urmare, comunicarea organizaţională nu este un proces spontan şi natural. 

Ea este necesar de a fi proiectată în aşa fel încât să permită: 

- coordonarea: proces ce are în vedere atingerea unui obiectiv prestabilit, 

necesar pentru realizarea scopului final al organizaţiei; 

- armonizarea: activitate ce are drept scop definirea unui obiectiv comun.  

După cum se poate observa, trăsăturile proprii comunicării organizate merg în 

paralel cu cele ale organizaţiei comunicante. Acest lucru este foarte firesc pentru că 

procesul de comunicare trebuie să fie proiectat în aşa fel încât să contribuie la 

îndeplinirea obiectivelor organizaţiei. Comunicarea trebuie să fie gestionată în 

conformitate cu un plan strategic de ansamblu al activităţii specifice organizaţiei. Dacă 

acest plan nu există, comunicarea se desfăşoară aleatoriu; în cazul în care apar efecte 

pozitive în urma desfăşurării unui astfel de proces, atunci sunt cu totul şi cu totul 

întâmplătoare. Greşeala cea mai frecventă care se face în acest context este aşa numitul 
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mit tehnicist. Se consideră că suporturile comunicaţionale, mai ales dacă este vorba de 

tehnologii informaţionale de ultimă oră, sunt suficiente pentru a asigura un proces de 

comunicare permanent, fluent şi eficient. Acest lucru nu se întâmplă însă, decât foarte 

rar. Dacă tehnologiile comunicaţionale nu sunt puse în relaţie cu un plan strategic de 

ansamblu, folosirea lor este irelevantă pentru atingerea scopurilor asumate de 

organizaţie. Mai mult decât atât, prezenţa lor nu garantează exploatarea în folosul 

organizaţiei. Nu în ultimul rând, trebuie să se ţină seama de contextul social şi de cultura 

proprie fiecărei organizaţii.  

În mod evident, co-existenţa comunicării organizate şi a organizaţiei 

comunicante reprezintă un caz ideal de eficienţă. Pentru ca el să devină realitate trebuie 

acţionat în două direcţii principale: favorizarea fluxurilor de comunicare la toate 

nivelurile şi ameliorarea funcţionării organizaţiei.  

În acest context, se impune distincţia dintre informare şi comunicare, termeni 

adesea confundaţi. Astfel, informarea ţine exclusiv de transferul de conţinut (emisie şi 

receptare), în timp ce comunicarea se referă la schimburile de structuri cognitive ce 

vizează schimbarea comportamentului celuilalt. Adesea, comunicarea este coborâtă de 

obicei la nivel de simplă informare, rezultatul fiind absenţa unui feedback adecvat din 

partea receptorilor. În lipsa feedbackului, deciziile se iau exclusiv la nivelul managerial, 

fără consultarea celor implicaţi direct în realizarea scopurilor organizaţiei.  

Altfel spus, termenul de informare se referă la situaţiile în care rolul activ îi 

revine exclusiv receptorului, în timp ce comunicarea vizează un sistem de relaţii 

interactive. Informarea constă, în relaţionarea oamenilor cu faptele, iar comunicarea în 

relaţionarea interpersonală. Informarea funcţionează într-un singur sens, de la emiţător 

către receptor. Dimpotrivă, comunicare se realizează în mai multe direcţii, fiecare 

emiţător devenind la rândul lui receptor şi invers, în cadrul aceleiaşi secvenţe de 

comunicare.  

Astfel, organizaţia trebuie să îşi regleze atât fluxurile informaţiile, cât şi pe cele 

comunicaţionale. În primul caz, ea emite mesaje în interior sau în exterior şi receptează 

şi analizează mesaje provenind din exterior şi din interior. În al doilea caz, organizaţia 

este pe de o parte vectorul schimburilor interactive cu mediul extern (mai ales cu 

clienţii), iar pe de lată parte cea care reglează schimbul de informaţii între salariaţi, atât 

la nivel formal cât şi informal. Trebuie menţionat că acesta este un alt punct sensibil al 

organizaţiilor aflate în plin proces de tranziţie. Dacă importanţa relaţiei cu exteriorul a 

fost mai mult sau mai puţin conştientizată, pentru că în fond de ea depinde 

supravieţuirea organizaţiei, legătura cu interiorul este constant neglijată. Mesajele care 

provin din interior (mai ales dacă ajung la factorii de decizie prin intermediul canalelor 

informale) sunt aproape întotdeauna ignorate.  

Abordările clasice ale comunicării se înscriu în general în două categorii: 

teoriile care plasează comunicarea în relaţie cu tehnologiile folosite drept suport 

(Shannon, Wiener) şi cele care o tratează din perspectivă psihosociologică (Şcoala de la 

Palo Alto) [15].  

Pentru o gestionare eficientă a comunicării organizaţionale, trebuie să avem în 

vedere ambele aspecte pentru că: 
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- în planul inovaţiilor tehnologice care afectează comunicarea, organizaţia se 

situează la intersecţia noutăţilor apărute în informatică, în telecomunicaţii etc.  

- în planul relaţiilor interpersonale organizaţia se confruntă zi de zi cu 

problemele de comunicare ce apar între diversele categorii de personal care lucrează în 

interiorul său: între salariaţi şi persoanele aflate în funcţii de conducere, între directori 

şi sindicate, între angajaţi etc.  

- în planul politicilor şi strategiilor manageriale organizaţia ar fi bine să îşi 

formuleze atât obiectivele de receptare, cât şi pe cele care privesc emisia de mesaje 

pentru a atinge maximum de eficienţă în domeniul respectiv.  

Această a treia dimensiune este în general, cel mai adesea ignorată. Dacă în 

cazul adoptării inovaţiilor tehnologice care constituie suportul comunicării, majoritatea 

întreprinderilor în tranziţie se confruntă în primul rând cu lipsa de fonduri necesare 

achiziţionării unor astfel de tehnologii, formularea unei strategii comunicaţionale este o 

idee relativ nouă şi în Occident.  

 Începând cu anii ’70, în Occident a început să se resimtă din ce în ce mai mut 

necesitatea comunicării externe pentru a se promova în exterior o anumită imagine 

(pozitivă) a organizaţiei. Cu toate acestea, şi în spaţiul Europei Vestice comunicarea 

internă este o preocupare destul de recentă. Când acest tip de comunicare există, el are 

trei caracteristici de bază, care sunt de obicei alternative: 

- se sprijină pe suporturi informative, canalele de comunicare fiind revistele, 

ziarele, reuniunile, computerele, avizierele; 

- afişează o dimensiune strategică, afirmând necesitatea de a comunica eficient, 

deşi în cele mai multe cazuri nu există nici un plan strategic de comunicare; 

- consideră informaţiile provenind din exterior drept una resursele strategice ale 

organizaţiei.  

În organizaţiile aflate în tranziţie, de cele mai multe ori lipsesc toate cele trei 

dimensiuni ale comunicării interne, enumerate mai sus. Comunicarea computerizată 

este încă un lucru considerat scump, ca atare numai anumite sectoare de activitate sunt 

dotate cu astfel de tehnologii. Singurele forme de comunicare interne sunt reuniunile şi 

avizierele, care mediază exclusiv comunicarea formală, sub forma indicaţiilor şi 

rapoartelor de activitate.  

În plus, se confundă foarte des noţiunile de sistem de informare şi plan de 

comunicare. Cel mai adesea, organizaţia construieşte sisteme de informare, crezând că 

astfel asigură o bună comunicare internă, când de fapt nu face altceva decât să 

reglementeze rolurile de emiţător, respectiv receptor. Aceste sisteme de informare la 

rândul lor suferă de anumite patologii, cauzate de o proiectare defectuoasă. Ele pot fi 

grupate în trei categorii, fiind de fapt problemele legate de volumul informaţiei, calitatea 

informaţiei și propagarea informaţiei.  

Volumul informaţiei. Sistemele de informare procesează de obicei o cantitate 

uriaşă de informaţie, ceea ce are ca efect imposibilitatea exploatării tuturor datelor pe 

care le emite/receptează organizaţia. Se produc de asemenea, blocaje de informaţie sau 

intermitenţe în fluxurile comunicaţionale.  
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La fel de posibil este să se producă şi cazul invers: sistemele procesează o 

cantitate insuficientă de informaţii sau privilegiază anumiţi actori din spaţiul 

organizaţional. Cazul tipic este cel al directorului care ia decizii de unul singur, pornind 

de la informaţii parţiale.  

Calitatea foarte scăzută a informaţiei. De foarte multe ori datele sunt imprecise 

sau irelevante pentru obiectivele sau aşteptările organizaţiei. Informaţiile sunt foarte 

greu accesibile, acest lucru nedatorându-se neapărat precarităţii tehnologice, ci lipsei de 

dinamism a rolurilor de emiţător/receptor. O altă problemă foarte frecventă este lipsa de 

adecvare între momentul în care este nevoie de anumite date şi momentul în care acestea 

sunt efectiv furnizate/primite. De obicei, informaţiile ajung prea târziu la beneficiar, 

ceea ce are un impact negativ asupra eficienţei organizaţiei.  

Propagarea defectuoasă a informaţiei. Viteza de difuzare a informaţiilor este 

în general prea lentă. Există şi cazuri în care este prea rapidă şi atunci anumite date care 

pot avea o importanţă considerabilă sunt iremediabil pierdute. Nu se realizează 

propagarea informaţiilor pe orizontală, ci numai pe verticală. În această situaţie, 

persoanele implicate direct în îndeplinirea scopurilor organizaţiei sunt private de 

accesul la informaţie, ceea ce evident, afectează funcţionarea eficientă a întreprinderii. 

O altă problemă este decodarea incorectă de către anumite persoane, care conduce la 

greşeli de interpretare.  

Acest ultim punct este esenţial pentru desfăşurarea normală atât a activităţii 

organizaţiei, cât şi a procesului de comunicare. Comunicarea de orice tip, nu numai cea 

organizaţională este în general afectată de dificultăţile cu care se confruntă receptorul 

în înţelegerea mesajului transmis de emiţător. Aceste dificultăţi nu ţin neapărat de 

terminologia utilizată, ci de resorturile psihologice ale individului care influenţează 

decisiv relaţiile internaţionale. În compensaţie, fenomenul de feedback transformă 

informarea în comunicare. Problema care se pune automat este dacă acest proces rezidă 

în simpla verificare a corectitudinii receptării sau dimpotrivă, dacă are ca efect 

influenţarea reciprocă, cu posibilitatea de a determina emiţătorul să-şi modifice punctul 

de vedere iniţial. Această distincţie este foarte importantă pentru activitatea 

managerială. Într-adevăr, formele moderne de management (în special managementul 

de tip participativ pun accent pe promovarea comunicării nestânjenite între directori şi 

subordonaţi. Astfel de politici de resurse umane privesc feedback-ul şi comunicarea în 

general drept un proces de inter-influenţare. În caz contrar, există pericolul de a crea 

numai aparenţa comunicării, când de fapt este vorba de o activitate de conducere 

dominatoare sau chiar de manipulare.  

Toate aceste vicii comunicaţionale afectează logica de ansamblu a sistemului. 

Ideea de comunicare organizată presupune evitarea unor astfel de situaţii printr-o 

analiză prealabilă a necesităţilor şi obiectivelor organizaţiei, care vor fi reflectate într-

un plan strategic de ansamblu.  

Schimbarea mediului în care funcţionează organizaţia atrage după sine 

reproiectarea activităţii interne, introducerea de noi strategii, împreună cu setul 

corespunzător de relaţii de comunicare şi cu construirea unei noi culturi organizaţionale. 

În general, nevoia de restructurare a organizaţiei este percepută de salariaţi ca un factor 
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de stres şi de frustrare. În aceste condiţii, pe canalele de comunicare neformale încep să 

circule informaţii declanşatoare de panică (de obicei sub forma zvonului), care afectează 

în mod necesar funcţionarea de ansamblu a organizaţiei.  

Este o iluzie că acest flux informaţional poate fi pe deplin controlat. El poate fi 

însă limitat şi contracarat într-o oarecare măsură de transmiterea de informaţii pertinente 

şi exacte despre schimbările ce au loc în organizaţie. Mai mult decât atât, acest tip de 

mesaj trebuie însoţit permanent de ideea că schimbarea nu trebuie să provoace nici un 

fel de reacţii negative din partea salariaţilor, pentru că ea este inevitabilă într-un context 

concurenţial.  

Restructurarea nu este nicidecum sinonimă cu penalizarea sau cu concedierea, 

ci un proces normal de adaptare la mediu, necesar supravieţuirii organizaţiei. Atât 

comunicarea formală, cât şi cea neformală trebuie să scoată în evidenţă faptul că 

schimbarea este benefică nu numai pentru organizaţie în ansamblul ei, ci şi pentru 

angajaţi.  

Dacă acest mesaj este transmis şi receptat în această formă, rezultatul va fi 

reducerea tensiunilor, fidelizarea membrilor faţă de strategiile alese de companie, 

adoptarea mai relaxată a noilor modificări de climat şi de cultură organizaţională, şi nu 

în ultimul rând, transmiterea de mesaje favorabile către exterior. Acest lucru este foarte 

important pentru că, venind pe o cale neoficială, dar confirmând poziţia publică a 

organizaţiei, informaţia despre schimbările pozitive din interior devine mult mai 

credibilă.  

Revenind la precizările anterioare, acum este mult mai clar de ce salariaţii 

trebuie să ştie şi să creadă pentru a voi să transmită informaţii pozitive despre 

organizaţie în mediul acesteia.  

După R. Cândea, misiunea comunicării interne constă în: 

- asigurarea ca angajaţii să înţeleagă şi să sprijine schimbările ce au loc în 

organizaţie; 

- formarea şi influenţarea culturii organizaţionale în procesul de adaptare la 

schimbările ce au loc; 

- influenţarea atitudinii şi comportamentului angajaţilor privind calitatea şi 

clientul [4].  

O astfel de strategie de comunicare poate fi realizată numai prin intermediul 

unui proces managerial de tip participativ. Un management autoritar, care nu 

încurajează feedback-ul şi participarea, care promovează relaţii relativ rigide între 

palierele şi departamentele organizaţiei nu are suficiente resurse pentru schimbarea 

mentalităţilor salariaţilor, schimbări absolut esenţiale pentru construirea unei culturi 

organizaţionale calitative. În acest context, comunicarea devine instrumentul de bază al 

reproiectării.  

Pentru aceasta, ea trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: 
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- să aibă loc fără încetare şi folosind toate suporturile care există în organizaţie. 

Când se pune problema reproiectării, nu poate fi vorba de prea multă comunicare. 

Reproiectarea trebuie anunţată, explicată şi introdusă prin comunicare; 

- să fie simplă şi clară. Conceptele de bază şi motivarea legate de reproiectare 

trebuie exprimate pe înţelesul tuturor; 

- să acţioneze mai degrabă la nivel emoţional decât la nivel raţional; 

- să fie dramatică; 

- să sugereze importanţa şi urgenţa procesului de reproiectare.  

În paralel, comunicarea externă trebuie să transmită publicurilor ţintă aceeaşi 

imagine pozitivă a schimbării organizaţiei, accentuând aspectul pozitiv al schimbării 

pentru beneficiari (clienţi, furnizori, investitori) ca şi importanţa ei pentru comunitate, 

mass media, publicul larg.  

Comunicarea organizată presupune deci, punerea de acord cu obiectivele 

organizaţiei prin realizarea unui dozaj optim între formal şi informal, între comunicarea 

internă şi comunicarea externă. În acelaşi timp, trebuie avut în vedere faptul că 

problemele de comunicare ce apar inevitabil într-o organizaţie nu pot fi rezolvate printr-

o reţetă unică sau printr-un anumit tip de reacţie.  

Identificarea clară a obiectivelor şi trebuinţelor organizaţiei ţine, oricât ar părea 

de ciudat, de domeniul comunicării şi nu de departamentele de marketing. Tot 

comunicarea facilitează înţelegerea aspectelor socio-psihologice ale funcţionării 

organizaţiei, reconsiderarea tehnicilor utilizate, realizarea concertării şi coerenţei care 

sunt de fapt, aşa cum arătam de la început, obiectivele majore ale procesului de 

comunicare.  

Comunicarea nu reprezintă un scop în sine. Existenţa ei nu poate fi concepută 

în afara sprijinirii unei politici generale, orientată spre atingerea scopurilor asumate de 

organizaţie. În această situaţie, organizaţia şi comunicarea trebuie privite ca instrumente 

complementare şi nu ca tehnici independente. Acesta este motivul pentru care 

organizaţia trebuie sa fie comunicantă iar comunicarea organizată.  

O organizaţie care se doreşte comunicantă trebuie să prezinte anumite 

caracteristici: 

- să fie deschisă, pentru a putea comunica cu exteriorul, emiterea, respectiv 

receptarea de mesaje constituindu-se într-un proces interactiv; 

- să fie evolutivă, adică să nu valorizeze rutina, ci inovaţia; 

- să fie suplă pentru a permite un dozaj oportun al comunicării formale şi 

informale; 

- să fie orientată explicit spre finalitate, pentru a crea cadrul cel mai potrivit 

pentru desfăşurarea comunicării formale; 

- să responsabilizeze, pentru a evita acumulările artificiale de putere prin 

stocarea de informaţii; 
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- să fie dinamică, pentru a putea crea prin intermediul informării, specializării 

şi comunicării mijloacele de a le transforma în realitate.  

Organizaţia comunicantă nu poate fi deci, una birocratică. Ea presupune o 

organizare a muncii care favorizează implicarea, spiritul de echipă şi un management 

de tip participativ. Ameliorarea funcţionării organizaţiei trebuie să fie o preocupare 

constantă a structurilor de conducere ale acesteia. Din nefericire, cel mai adesea aceasta 

este confundată cu modificarea organigramei. În realitate, pentru a avea ca rezultat 

eficientizarea organizaţiei, schimbarea trebuie să acopere două paliere complementare: 

- fondul schimbării, care poate afecta diverse niveluri şi departamente ale 

organizaţiei, cum ar fi organigrama, organizarea muncii, procedurile şi mecanismele de 

coordonare ale activităţilor; 

- forma schimbării, care se referă la elementele care ţin de modalităţile şi 

metodele de introducere a acesteia (participarea actorilor, efectuarea de analize 

prealabile reorganizării structurilor, derularea de experimente la scară redusă înainte de 

a generaliza schimbarea la nivelul întregii organizaţii, alegerea strategiilor care să 

pregătească, să însoţească şi să succedă schimbării).  

Aceste două procese sunt inseparabile pentru că forma este lipsită de sens dacă 

nu este permanent raportată la fond, la obiectivele pe care acesta şi le propune. Invers, 

fondul nu are coerenţă şi şanse de realizare, decât dacă forma este pertinentă şi adaptată 

la obiectivele de ansamblu şi la mediul şi cultura organizaţională.  

După Bartoli, există trei categorii de factori de risc, ce însoţesc foarte frecvent 

procesele de restructurare organizaţională.  

Riscul de precipitare. Orice schimbare ar trebui să ţină cont de aşa numita 

„cronobiologie” a organizaţiei, adică de ritmul vieţii organizaţiei. O greşeală foarte 

frecventă este modificarea bruscă a unor structuri considerate în mod eronat statice 

(organigrama, procedurile, tehnologiile). Presupunerea că aceste elemente sunt lipsite 

de dinamism şi ca atare pot fi oricând modificate, are la bază persistentul mit tehnicist, 

care exclude elementul uman din ecuaţia organizaţională.  

În realitate, modificarea tuturor acestor structuri trebuie să se desfăşoare în timp, 

adaptarea fiind cuvântul cheie pentru obţinerea rezultatelor scontate. Organigrama nu 

este doar un document care prevede distribuţia personalului. În posturile respective 

lucrează oameni, care au nevoie de timp pentru a se adapta noilor cerinţe ale 

organizaţiei.  

La fel, procedurile şi tehnologiile nu pot fi internalizate şi aplicate pe loc în 

urma unei simple decizii. Personalul trebuie să înveţe să le folosească şi să le exploateze 

la capacitate maximă pentru a putea într-adevăr eficientiza activitatea desfăşurată de 

organizaţie. Dacă impactul schimbării asupra organizaţiei nu este nici studiat sau măcar 

intuit, atunci există toate şansele să se producă disfuncţionalităţi sau chiar blocaje.  

Riscul inadaptării. Cea mai frecventă eroare este legată de ideea că orice criză 

prin care trece organizaţia poate fi rezolvată prin restructurare sau prin comunicare. Mai 

ales în situaţia în care organizaţia se confruntă cu un vid strategic, reorganizarea nu este 

soluţia cea mai indicată pentru că este cert că nu va aborda lacunele de fond ale 
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organizaţiei, ci doar cele de suprafaţă. În aceste condiţii, este evident că restructurarea 

este departe de a fi un panaceu universal. Invers, dacă este practicată în exces, poate 

duce la sincope în activitatea organizaţiei. La fel, o comunicare exagerată poate avea ca 

efect apariţia de obiective imposibil de realizat.  

Riscul importării modelelor. Soluţiile şi instrumentele adoptate cu succes de 

structuri şi organizaţii similare exercită întotdeauna o atracţie irezistibilă asupra 

factorilor de decizie. Din nefericire, în cele mai multe cazuri nu se ţine cont de 

specificitatea fiecărei organizaţii, ignorându-se faptul că, deşi structurile 

organizaţionale sunt asemănătoare sau uneori chiar identice, ele aparţin unor culturi şi 

medii diferite. În această situaţie, este posibil ca schimbările să fie respinse de la bun 

început sau să fie acceptate cu condiţia să nu modifice structurile de adâncime ale 

organizaţiei.  

Astfel, reorganizarea nu trebuie privită ca un fenomen generator de panică şi de 

disfuncţionalităţi, ci ca un proces normal de adaptare a organizaţiei la un mediu puternic 

concurenţial. Acest lucru este posibil numai dacă modificările de structuri sunt corelate 

cu o comunicare eficientă care să pună accent pe inevitabilitatea, pe explicarea şi pe 

beneficiile schimbării. De fapt, restructurarea nu trebuie privită numai ca schimbare, 

pentru că aceasta este doar una dintre elementele procesului, care cuprinde şi alte 

aspecte cum ar fi, istoricul organizaţiei şi al culturii sale, posibilităţile sale de creştere, 

eficientizarea activităţilor desfăşurate. În esenţă, se ține cont de următoarele elemente 

fundamentale ale restructurării organizaţionale: 

- restructurarea este o activitate organizată, care trebuie să includă 

diagnosticarea problemelor organizaţiei, formularea unui plan strategic şi mobilizarea 

resurselor care să pună acest plan în aplicare; 

- restructurarea trebuie să aibă loc la nivelul întregii organizaţii; 

- obiectivele restructurării trebuie promovate de factorii de decizie. tot aceştia 

trebuie să gestioneze efectele; 

- programele de restructurare trebuie să vizeze însănătoşirea şi eficientizarea 

organizaţiei; 

- modificările organizaţionale trebuie să fie rezultatul unor intervenţii 

manageriale deliberate. Procedurile pot acoperi o gamă foarte largă, începând de la 

modificări de ordin tehnic, până la programe de recalificare sau specializare a unor 

membri ai organizaţiei.  

În concluzie, managementul modern acordă un rol deosebit de important 

comunicării, pe care o consideră o componentă vitală a sistemului managerial al oricărei 

organizaţii, fie aparţinând managementului privat, fie aparţinând managementului 

public. Comunicarea managerială reprezintă o formă a comunicării interumane, un 

instrument de conducere cu ajutorul căruia managerul îşi poate exercita atribuţiile 

specifice: previziune, antrenare, organizare, coordonare, control, evaluare. 

Comunicarea managerială devine o adevărată forţă, ocupând un loc central în activitatea 

oricărui manager.  

Fiecare manager trebuie să dezvolte şi să promoveze o politică bazată pe un 

sistem de comunicare care să-i permită ajustarea permanentă a structurii şi a procesului 
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organizaţional la condiţiile în continuă schimbare. De asemenea, prin rolul său de 

negociator, de promotor al politicii organizaţionale şi transmiţător al acestei politici, 

managerul trebuie să-şi formeze şi să întreţină o reţea de contacte cu partenerii 

organizaţiei, în realizarea politicii externe şi, în acelaşi timp, o reţea de informaţii 

deosebit de utilă în realizarea politicii interne a instituţiei.  
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Abstract. The role of the individualization process in the pedagogical activities is a 

fundamental one in the life of each student, as it allows him to ensure the adaptation to the 

individual and social life, helps him in preventing the emotional and behavioral disorders and 

also determines the increase of the school results. Each student is unique in his/her own way, 

and as a result, it is necessary personalized and individualized learning strategies. In this 

context, teachers need to understand that students have both different capacities and needs and, 

as such, curricula must be created in such a way as to take into account what they can, but 

especially what each cannot do individually. The individualization of the training actually 

defines the action of the teacher engaged in the effective direction of designing and carrying out 

the entire didactic activity according to all the particular bio-psycho-socio-cultural 

particularities of each student in order to develop and even integrate them as optimally as 

possible different types of levels of micro and macrostructural requirements registered in the 

process of becoming human personality. The real action of individualization of the training, 

initiated by the teacher, implies the permanent adaptation of the teaching-learning-evaluation 

practice to all the general, particular and personal traits of the student's personality, known and 

studied in this way through different types of scientific means perfectible in the context of the 

activity of pedagogical assistance of all "education actors", institutionalized at the level of the 

education system. Individualization of the training activity represents the oldest form of 

organization of the learning activity, based on the direct relation between the subject and the 

object. It is practically prior to the training organized by classes and lessons, whereby each 

teacher works with a particular student, depending on the pace and all its peculiarities. The 

didactic project is adapted to all objective and subjective conditions of organization, the 

concrete methods of teaching-learning is always in accordance with all the particularities of 

intelligence and emotionality of the student. 

Rezumat. Rolul procesului de individualizare în activităţile pedagogice este unul 

fundamental în viaţa fiecărui elev, întrucât îi permite acestuia asigurarea adaptării la viaţa 

individuală şi socială, îl ajută în prevenirea tulburărilor emoţionale şi de comportament şi 

determină totodată și creșterea rezultatelor școlare. Fiecare elev este unic în felul său, iar ca 

urmare a acestui fapt, are nevoie de strategii de învăţământ personalizate şi individuale. În acest 

context, cadrele didactice trebuie să înţeleagă că elevii au atât capacităţi cât şi nevoi diferite şi, 

ca atare, planurile de învăţământ trebuie create în aşa fel încât să se ţină cont de ceea ce poate, 

dar mai ales de ceea ce nu poate fiecare elev în parte.  

Keywords: individualization, adaptation, integration, learning activities, education.  
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Cuvintele-cheie: individualizare, diferențiere, personalizare, CES (Cerinte 

Educationale Speciale), predare, învățare.  

Introducere 

Individualizarea instruirii defineşte de fapt acţiunea cadrului didactic angajat în 

direcţia efectivă a proiectării şi a realizării întregii activităţi didactice în funcţie de toate 

particularităţile bio-psiho-socio-culturale ale fiecărui elev în parte, în vederea 

dezvoltării şi chiar a integrării sale cât mai optime la diferite tipuri de niveluri de cerinţe 

micro şi macrostructurale înregistrate în cadrul procesului devenirii personalităţii 

umane.  

Acţiunea reală de individualizare a instruirii, iniţiată de către profesor, 

presupune practic adaptarea permanentă a practicii de predare-învățare-evaluare la toate 

trăsăturile generale, particulare şi personale ale personalităţii reale ale elevului, 

cunoscute precum şi studiate astfel, în prealabil, prin diverse tipuri de mijloace 

ştiinţifice proprii perfectibile în ceea ce priveşte contextul activităţii de asistență 

pedagogică a tuturor "actorilor educaţiei", instituţionalizată la nivelul sistemului de 

educaţie.  

Individualizarea activităţii de instruire reprezintă, cu certitudine, forma cea mai 

veche de organizare a activităţii de învăţare, fundamentată pe relaţia directă dintre 

subiect şi obiect. Este practic anterioară instruirii organizate pe clase şi pe lecţii, prin 

care fiecare cadru didactic în parte lucrează cu un anumit elev, în funcţie de ritmul şi de 

toate particularităţile acestuia.  

Dacă nu ar fi astfel cronofagă şi extrem de costisitoare, individualizarea 

activităţii de instruire ar reprezenta strategia ideală prin care toate obiectivele 

pedagogice sunt astfel puse în relaţie cu toate nevoile individuale de formare, proiectul 

de tip didactic este adaptat tuturor condiţiilor obiective şi subiective de organizare, 

metodele concrete de predare-învăţare sunt întotdeauna în concordanţă cu toate 

particularităţile inteligenţei precum şi ale emotivităţii elevului.  

Material și metodă 

Literatura de specialitate (Vrăsmaș, E. , 2007; Vrăsmaș, T. , 2000) consideră că 

cea mai eficientă metodă de instruire a elevilor cu CES este reprezentată de instruirea 

individualizată.  

Cercetarea în acest sens (Grittner, F. M. , 1975; Gusky, T. R. , & Gates, S. , 

1986) a demonstrat că pentru a putea determina eficiența reală a instruirii, reuşita 

educațională a tuturor elevilor, în condiţiile actuale ale învăţământului românesc, soluţia 

este reprezentată de individualizare, ma precis, de diferenţierea precum şi motivarea 

învăţării în condiţiile instruirii personalizate clasă şi în cadrul unor diverse programe 

compensatorii.  

În vederea stabilirii eficienței individualizării, cea mai benefică metodă este cea 

a experimentului psiho-pedagogic, metodă care se aplică pe o perioadă mai îndelungată 

de timp și care permite observarea sistematică atât a elevilor cât și a întregului proces 

instructiv-educativ.  
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Tot prin intermediul experimentului psiho-pedagogic se pot evalua și 

instrumentele utilizate de cadrele didactice în timpul predării individualizate. Toate 

tipurile de instrumente conceptuale pe care cadrele didactice le deţin în vederea 

soluţionării tuturor tipurilor de situaţii problematice depind într-o foarte mare măsură 

de tradiţiile de ordin cultural precum şi de toate cele educaţionale din zona specifică în 

cadrul căreia toți aceştia lucrează. Cu toate acestea însă, nu există niciun fel de acord 

legat astfel de tot ceea ce au nevoie cadrele didactice pentru a putea așadar asigura astfel 

climatul specific de învăţare al elevului.  

Având în vedere faptul că nu există un anumit tip de acord comun asupra 

graniţei fundamentale a ştiinţei specifice a predării în cadrul şcolii, corpul efectiv de 

cunoştinţe de la care cadrele didactice, educatorii precum şi absolut toţi inovatorii în 

curriculum şi în didactică pot porni, este absolut substanţial şi întotdeauna în creștere.  

Odată cu extinderea tuturor acestor tipuri de studii și de cercetări, înţelegerea 

reală a predării, în ce anume constă aceasta şi ce anume cere de fapt, s-a mărit în mod 

considerabil. Predarea este aşadar acum privită ca drept o cerinţă problematică şi 

deosebit de complexă, care propune astfel foarte mult timp precum şi voinţă pentru a 

reflecta asupra sa dar şi pentru a revizui diverse tipuri de acţiuni şi de decizii, cereri 

precum şi construcţii ale tuturor deciziilor. Ca urmare a acestui fapt, judecata de ordin 

instrucţional a tuturor cadrelor didactice trebuie să fie astfel foarte adânc înrădăcinată 

într-o anumită formă de înţelegere foarte profundă a actului predării cât şi a învăţării, a 

tuturor elevilor şi a materiei respective, printre diverşi alţi factori, şi cum aceste tipuri 

de componente interacţionează în cadrul procesului de predare-învăţare de la clasă.  

Deşi este aşadar în întregime acceptat faptul că acele tipuri de cunoştinţe ale 

cadrelor didactice reprezintă astfel un sistem de tip integrat cu fiecare parte foarte dificil 

de dizolvat, cei mai mulţi dintre specialiștii în domeniu nu au studiat însă și cunoştinţele 

cadrelor didactice ca părți integrate.  

În tot ceea ce vizează natura efectivă a legăturii între diferitele tipuri de arii ale 

cunoaşterii, Barnes (1989) este de părere că: "Cineva poate să examineze astfel în mod 

separat nişte diferite fire (luate în mod individual), însă niciunul nu poate aprecia cu 

adeavart complexitatea reală a goblenului fără să vadă cum toate firele se întretaie 

pentru a crea întreaga ţesătură. Din acest motiv, în discutarea fiecărui tip de domeniu al 

cunoaşterii şi altele trebuiesc menţionate. " 

Rezultate și discuții 

Ideea propriu-zisă de instruire educațională angajează încă din cele mai vechi 

timpuri o serie întreagă de resurse umane precum şi materiale foarte bogate şi variate. 

Din perspectivă strict etimologică, instruirea, provine din latinescul "instruo" şi 

desemnează astfel un aranjament, o amenajare, o construcţie, iar printr-o aproximare 

lingvistică ar putea desemna o aşa-numită construcţie în spirit, practic o construcţie de 

tip intelectual, ori după expresia lui Skinner, "a construi structuri cognitive, 

operaţionale".  

În acest context se poate spune că instruirea înseamnă însuşirea unui întreg corp 

de informaţii într-o anumită manieră care să determine astfel elaborarea unor diverse 
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tipuri de structuri precum şi de procese de odin intelectual, operaţional, care astfel să 

contribuie la dezvoltarea efectivă a potenţialului intelectual al individului, respectiv, al 

elevului.  

Profesorul Paul Popescu Neveanu (1977) definea ideea de instruire ca 

reprezentând o acţiune specifică de comunicare, de transmitere a unor diverse tipuri de 

cunoştinţe şi, recunoscând astfel limitele propriu-zise ale definiţiei propune chiar spre 

analiză o serie importantă de alte tipuri de accepţiuni oferite așadar de către specialişti 

renumiți ai domeniului, precum Bruner, Itelson, Popescu Neveanu, de Villers, van der 

Maren. În cele din urmă, celebrul cercetător român se opreşte însă asupra accepţiunilor 

concrete ale instruirii oferite de către B. O. Smith, care, renunţând astfel la dihotomia - 

descriptiv / prescriptiv, și astfel prezintă patru tipuri de definiţii elaborate, respectiv: 

• definiţia descriptivă, cea care se regăseşte într-o frază precum "distribuirea 

tuturor cunoştinţelor şi a deprinderilor", aşa încât relaţia existentă dintre instruire şi 

învăţare este întotdeauna fundamentală, așadar, nu poate exista instruire în condiţiile în 

care nu rezultă deci o învăţare; 

• definiţia intenţională care se fundamentează pe raţionamentul potrivit căruia 

considerarea instruirii şcolare drept activitate intenţională presupune de fapt 

recunoaşterea tuturor tipurilor de obiective precum şi a convingerilor cadrului didactic, 

ca drept determinanţi ai performanțelor educaționale ale elevilor; 

• definiţia normativă, cea care focusează analiza pe principiile etice precum şi 

deontologice; 

• definiţia ştiinţifică, cea care presupune descrierea foarte atentă a tuturor 

tipurilor de comportamente specifice instruirii, al căror unic efect a fost pe deplin 

experimentat.  

Un foarte important câştig al tuturor aserţiunilor anterioare prezentate este acela 

potrivit căruia instruirea educațională reprezintă acea acţiune realizată cu intenţia de a 

putea produce învăţarea. Din aceeași perspectivă, Robertson formulează un întreg set 

de condiţii pentru clasificarea unei astfel de activităţi educaţionale ca instruire: 

- existenţa unui tip de contact direct între cadru didactic şi elev; 

- existenţa unei anumite asimetrii de ordin informaţional – cadrul didactic 

cunoaște foarte bine materia de studiat, în vreme ce elevul nu deţine toate acele tipuri 

de informaţii; 

- cadrul didactic doreşte să faciliteze activitatea specifică de învăţare a 

conţinutului de către elev; 

- toate acţiunile cadrului didactic conduc în mod absolut raţional către 

învăţarea tuturor conţinuturilor respective de către elev; 

- toate acţiunile cadrului didactic sunt construite în așa manieră încât să-i ofere 

elevului toate elementele de conţinut necesare, pe care se presupune că acesta trebuie să 

le înveţe; 

- toate acţiunile cadrului didactic continuă cel puţin până în momentul efectiv 

în care elevul încearcă să înveţe întreg conţinutul ca drept rezultat al tuturor acestor 

tipuri de acţiuni.  
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Individualizarea procesului de predare-învățare reprezintă o calitate absolut 

fundamentală a întregului proces de învăţământ, fiind determinată astfel printr-o 

strategie de ordin pedagogic orientată cu precădere în direcţia cunoaşterii precum şi a 

valorificării depline a întregului potenţial de ordin psihopedagogic şi social al obiectuui 

real al educaţiei, în toate condiţiile efective ale proiectării precum şi ale realizării 

oricărei activităţi de ordin instructiv-educativ, la nivel curricular. (Gherguț, A. , 2005, 

p. 43) 

Individualizarea efectivă a activităţii specifice de instruire, adaptarea cât şi chiar 

aplicarea unui întreg demers didactic la diverse situaţii particulare ale elevului, implică 

practic capacitatea efectivă a cadrului didactic de a putea așadar proiecta precum şi 

realiza o serie întreagă de activităţi didactice educative "în funcţie de o serie de 

particularităţi individuale bio-psiho-socio-culturale ale fiecărui elev în parte, o adaptare 

permanentă a procesului de tip didactic la anumite trăsături individuale, cunoscute 

foarte bine în prealabil. " (Rizescu, I. Et al. , 1976, p. 7) 

Prin activitatea de individualizare se poate valorifica astfel la maxim potenţialul 

şi chiar interesul fiecărui elev în parte, se pot crea diverse tipuri de demersuri eficiente 

de atingere a tuturor obiectivelor specifice învăţării, se poate regla procesul fundamental 

al tuturor observaţiilor sistematice şi consistente referitoare la toate achiziţiile elevului. 

În fapt, individualizarea activităţii de instruire presupune deci un ritm unic de învăţare, 

o modalitate individuală de acţiune, o ancorare în diverse cunoştinţe achiziţionate 

anterior, selectarea unor anumite tipuri de conţinuturi adecvate la nivel personal, 

mijloace specifice de instruire din care elevul poate alege tot ceea ce îl face astfel mai 

eficient.  

Toate formele concrete în care individualizarea instruirii este cu adevărat 

eficientă sunt, în cele mai multe dintre cazuri, trei la număr: învăţământul de tip 

particular (cu meditator individual), programele compensatorii (utilizate foarte frecvent 

în situația elevilor cu cerinţe educative speciale ori a elevilor cu performanţe foarte 

înalte) precum şi tratamentul de tip pedagogic individual. Luând astfel în calcul nu doar 

raţiuni de ordin economic, care fac astfel imposibilă generalizarea individualizării 

instruirii, pericolul absolut iminent al izolării elevului, al anulării propriu-zise a 

cooperării, a interacţiunii, a socializării elevului, face astfel ca diferenţierea instruirii să 

fie chiar soluţia cea mai bună prin care procesul de tip instructiv-educativ devine cu 

adevărat unul eficient.  

Schimbarea reală de anvergură a şcolii, în perfect acord cu toate evoluţiile 

societăţii contemporane, presupune o serie întreagă de diverse inovări precum şi de 

redimensionări la nivel de macro cât şi microsistem. În noua perspectivă, o inovativă 

ierarhie a tuturor obiectivelor vizate şi regândirea tuturor situaţiilor specifice de învăţare 

vor fi integrate astfel unor noi tipuri de modalităţi de structurare a tuturor conţinuturilor, 

de combinare a tuturor metodelor, a procedeelor cât şi mijloacelor de predare – învăţare- 

evaluare, dar şi a tuturor modalităţilor specifice de organizare şi de derulare a proceselor 

pedagogice. Inovarea cu adevărat autentică a şcolii românești, corelată astfel cu 

perspectiva concretă a dezvoltării sociale, este deci interdependentă cu reprezentarea 

efectivă a educaţiei viitorului.  
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Între toate tipurile de componente care fundamentează astfel acţiunea de 

perfecţionare a întregii activităţi de ordin instructiv-educativ, instruirea indovidualizată 

se conturează astfel cu o foarte mare pregnanţă.  

În temeiul Declaraţiei drepturilor omului (O. N. U. 1948) "toate fiinţele umane 

dispun de drepturi şi de şanse egale de dezvoltare şi de manifestare. Dar este astfel foarte 

cunoscut faptul că toate fiinţele umane nu se nasc egal înzestrate cu o serie de posibilităţi 

psihofizice şi că nu au deci condiţii identice de dezvoltare şi de manifestare. " 

În cadrul “Dicţionarului de termeni pedagogici”, tratarea diferenţiată a 

procesului instructiv-educativ este însă integrată principiului specific al individualizării 

învăţământului.  

Acest gen de principiu face practic să fie posibilă tratarea diferenţiată precum 

şi diversificarea efectivă a învăţământului în general, asigurând astfel rolul conducător 

al educaţiei în ceea ce vizează formarea personalităţii. În toate condiţiile actuale, 

problematica tratării diferenţiate a procesului instructiv-educativ este practic abordată 

într-o anumită perspectivă mult mai largă, fiind astfel pusă în relaţie nemijlocită cu 

sporirea reală a eficienţei nu doar pedagogice, ci şi sociale, ale sistemului de învăţământ.  

Sporirea reală a eficienţei învăţământului vizează, în ultimă instanţă, integrarea 

foarte rapidă și facilă în viaţa precum şi în activitatea socială.  

O asemenea integrare reprezintă așadar rezultatul efectiv al îmbinării organice 

precum şi echilibrate a tuturor intereselor generale ale societăţii cu cele individuale, aşa 

încât fiecare individ în parte să se realizeze în activitatea social– utilă la un nivel 

maximal al tuturor posibilităţilor sale. Ca urmare, pregătirea tuturor elevilor este astfel 

privită din ce în ce mai mult nu doar strict din perspectiva necesităţilor economice, ci 

din perspectiva amplă a dezvoltării efective a personalităţii fiecărui elev în parte.  

Este deosebit de important faptul că sarcina de bază a educaţiei precum şi a 

instruirii trebuie să se refere la transformarea efectivă a individualităţilor în anumite 

personalităţi care să corespundă astfel idealului de ordin educativ al societăţii noastre. 

Tratarea diferenţiată presupune, în esenţă, adaptarea învăţământului la toate 

particularităţile psihofizice ale fiecărui elev, influenţa de tip instructiv – educativă a 

acestuia în conformitate cu individualitatea reală a sa, facilitându-i astfel pregătirea la 

nivelul tuturor posibilităţilor precum şi al intereselor, creându-i astfel, în ultimă instanţă, 

o anumită ambianţă complet favorabilă în cel mai înalt nivel, pentru formarea reală a 

personalităţii în ansamblu.  

În viziunea pedagogiei moderne, tratarea diferenţiată a procesului instructiv-

educativ este astfel inclusă între anumite tipuri de modalităţile principale de 

perfecţionare a lecţiei. În acest context, A. Chircev este de părere că teza fundamentală 

care deschide astfel un câmp foarte larg de afirmare a tuturor tendinţelor inovatoare ale 

teoriei pedagogice precum şi ale practicii şcolare este aceea de a putea focusa întreg 

sistemul de învăţământ pe elevul însuşi. Schimbarea amintită anterior include astfel şi 

tratarea diferenţiată a actului pedagogic, alături de toate celelalte tipuri de modalităţi. 

(trecerea de la educativ la formativ, reevaluarea reală a relaţiei cadru didactic-elev şi 

predare-învăţare etc.).  
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Tratarea diferenţiată a procesului instructiv-educativ este deci pusă întotdeauna 

în relaţie de complementaritate cu diversificarea precum şi cu individualizarea. Aceasta 

pentru ca tratarea diferenţiată a tuturor elevilor reclamă atât o serie de grupe de nivel 

apropiat, diferite tipuri de forme şi de strategii de lucru, cât şi adaptarea efectivă a 

procesului de ordin instructiv – educativ chiar la individualitatea fiecărui elev în parte. 

Diferenţierea efectivă a activităţii didactice, a metodologiei specifice aplicate precum şi 

a tuturor mijloacelor de învăţământ utilizate.  

Renovarea efectiva a acţiunii pedagogice în ceea ce vizează direcţia diferenţierii 

instruirii se impune din multiple tipuri de consideraţii, dintre care cele referitoare la 

toate obiectivele pedagogice ocupă un loc deosebit de important.  

Este astfel de înţeles faptul că finalităţile specifice acţiunii de învăţare, 

nivelurile pe care şi le propune de fapt să le realizeze, devenind chiar categoria 

fundamentală a teoriei contemporane asupra educaţiei să exercite deci funcţia sa de 

reglare a tuturor formelor, a metodelor specifice de predare-învăţare, de derulare a 

întregii activităţi şcolare. Dacă în urmă cu ceva timp, toate tipurile de valori umane se 

apreciau astfel în funcţie de fondul efectiv de cunoştinţe acumulate, societatea actuală 

solicită, în primul rând, spirit crescut de investigaţie, aptitudinea de a se putea instrui în 

mod continuu precum și aptitudini creative.  

În acest context, sarcina fundamentală a şcolii românești constă în a-l învăţa pe 

elev cum anume să se instruiască şi să-i cultive astfel nevoia de educaţie permanentă. 

Ca urmarea a acestui fapt, eficienţa reală a acţiunii de ordin pedagogic se apreciază tot 

mai mult în funcţie de valoarea sa formativă, de măsura efectivă în care elevii şi-au 

putut forma toate deprinderile specifice de muncă necesare precum şi capacitatea de a 

le putea adapta la anumite tipuri de condiţii foarte schimbătoare. Corelat cu toate 

obiectivele pedagogice, impactul real asupra învăţământului actual, în perspectiva 

instruirii adaptive, se aplică doar asupra motivaţiei învăţării.  

În legătură cu aceasta, literatura pedagogică explică toate rezultatele 

nefavorabile ale şcolii tradiţionale prin faptul că procesul efectiv de instruire se 

fundamentează pe două tipuri de premise, care sunt însă nemărturisite, respectiv: pe 

premisa conform căreia elevul învaţă pentru a putea evita o serie de diverse neplăceri 

(calificative scăzute, dezaprobarea cadrului didactic şi a familiei, corigența etc.) și pe 

premisa conform căreia cadrul didactic reprezintă factorul decisiv, cel care asigură 

“mişcarea” efectivă a elevului, acesta din urmă fiind doar un simplu receptor de 

informații și cunoştinţe.  

Asociind la această constatare datele de ordin psihologic cu privire la 

capacitatea de dezvoltare psihică a copiilor, îndeosebi ideea pedagogului Bruner, 

potrivit căreia problema de ordin pedagogic ce se pune în legătură cu asimilarea unui 

anumit tip de conţinut nu este dacă elevul poate ori nu poate să-l înveţe, ci aceea a 

manierei în care trebuie să se deruleze acest întreg proces; se ajunge astfel la concluzia 

conform căreia învăţarea trebuie să pornească întotdeauna de la însuşirile proprii ale 

elevului.  

Sarcina principală a activităţii şcolare constă în "crearea unor condiţii care să 

contribuie în cea mai mare măsură la o învăţare eficientă din partea fiecărui elev. Pentru 



143 

 

 

aceasta este necesar ca învăţarea să nu fie întemeiată pe motivări exterioare, ci să se 

desfăşoare sub impulsuri interioare, factorul decisiv de stimulare constituindu-i elevului 

însăşi activitatea de învăţare, precum şi modul în care aceasta este de fapt organizată şi 

se desfăşoară. Unele dintre mutaţii produse chiar în evoluţia tuturor sistemelor şcolare 

reclamă cu necesitate o instruire cât mai diversificată şi mai diferenţiată. " (Gherguț, A. 

, 2005, p. 51) 

Diferenţierea reală a instruirii prin intermediul metodologiei didactice specifice 

constă, de fapt, în adoptarea unor anumite modalităţi de lucru foarte variate, conjugate, 

cu anumite tipuri de conţinuturi nuanţate, toate în măsura în care se manifestă anumite 

tipuri de diferenţe individuale între toţi elevii aceleiaşi clase.  

În acest context, două tehnici diferite devin astfel tot mai frecvent utilizate, 

respectiv: activitatea pe grupe de elevi precum şi învăţământul de tip individualizat.  

Aceste două forme prezintă şi anumite trăsături comune, care se referă la faptul 

că orice clasă de elevi este de fapt împărţită pe diverse grupe de nivel (între 2-4 grupe). 

Această împărţire nu este însă una definitivă, fixă şi nu este niciodată aceeaşi pentru 

toate disciplinele de studiu. Grupele trebuie să fie întotdeauna cât mai variate, mai 

mobile, mai flexibile şi mai permeabile. Totodată însă, activitatea efectivă pe grupe 

alternează cu activitatea de tip frontal, aşa încât să nu fie tulburate toate relaţiile dintre 

elevi şi să nu fie astfel diminuată coeziunea colectivului. În acest mod, mobilitatea 

tuturor elevilor de la o anumită grupă la alta devine un stimulent foarte important în 

dorinţa permanentă de a se putea autodepăşi şi în acelaşi timp previne practic şi efectul 

foarte neplăcut al clasificării precum şi etalonării elevilor.  

Practica foarte frecvent întâlnită în cadrul şcolii românești este aceea de a 

considera clasa ca reprezentând drept o formaţiune complet omogenă de elevi şi de a o 

trata întotdeauna în consecinţă, uniform-modelator, luând astfel drept punct de reper aşa 

numitul “elev mediu” care din perspectiva tuturor particularităţilor de ordin psihico-

fizic, a ritmului efectiv de dezvoltare a tuturor proceselor cognitive, morale, afective, 

voliţionale, în realitate de fapt nu există.  

Într-adevăr, întâlnim foarte frecvent așa-numiții elevi mediocri din perspectiva 

pregătirii în raport cu întreg colectivul clasei. Orientarea în ceea ce vizează derularea 

întregului proces de învăţământ după această categorie ar putea face ca soluţionarea 

tuturor sarcinilor să fie una mai uşoară pentru elevii buni şi mai dificilă pentru elevii 

slabi.  

Ca urmare a acestui fapt, elevii se plictisesc foarte repede, sunt complet 

dezinteresaţi de activitate, alţii nu reuşesc să ţină pasul. În acest context, niciuna dintre 

categoriile de elevi nu beneficiază astfel de condiţiile favorabile pentru a putea fi 

stimulată astfel dezvoltarea precum şi pregătirea sa în funcţie de potenţialul real de care 

dispune, așadar. O astfel de deficienţă poate fi însă corectată doar prin intermediul 

activităţii difereniate, specifice tuturor particularităţilor fiecărui elev în parte.  

Se cere astfel o îmbinare permanentă – "realizată cu măsură cât şi cu tact 

pedagogic – a tratării complet diferenţiate a elevilor în contextul activităţii de tip frontal 

cu întregul colectiv al clasei de elevi. În acest context, stabilirea unor anumite sarcini 
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diferenţiate pe grupe separate de elevi ori individuale (concretizate prin diverse tipuri 

de procedee, forme şi tehnici) prin intermediul cărora să se favorizeze fiecărui elev 

oanumita învăţare activa şi temeinica desfăşurata întotdeauna la cel mai înalt nivel al 

tuturor posibilităţilor sale, reprezintă calea cea mai eficientă de asigurare efectivă a 

reuşitei şcolare. " (Rizescu, I. Et al. , 1976, p. 9) 

În timpul efectiv al predăroo lecţiei trebuie să se intensifice practic munca 

propriu-zisă cu elevii care poate preîntâmpina anumite tipuri de dificultăți la învăţătură. 

Toţi aceşti elevi vor fi astfel solicitaţi mult mai frecvent fără a putea însă depăşi toate 

posibilităţile de care dispun.  

În momentele concrete în care clasa de elevi efectuează anumite tipuri de 

exerciţii de munca independentă se va lucra în mod individual cu elevii care prezintă 

anumite rămâneri în urmă la învăţătură pentru a le ofero astfel explicaţii suplimentare 

şi a-i ajuta chiar să înţeleagă mult mai bine conţinutul efectiv al disciplinei predate cu 

întreaga clasă de elevi. Se vor utiliza așadar diverse tipuri de metode de învăţământ 

astfel încât să se detemine dezvoltarea cu prioritate a tuturor capacităţilor intelectuale 

precum şi a mecanismelor logice de învăţare ale tuturor elevilor în parte, la nivelul 

tuturor posibilităţilor fiecăruia.  

Mai mult decât esenţial este însă ca în timpul lecţiilor să se desfăşoare 

întotdeauna o activitate cu adevărat intensă precum şi diferenţiată cu elevii pentru a nu 

încetini astfel ritmul real de dezvoltare al celor buni şi a putea permite tuturor celor care 

înregistrează insuccese să-şi poată dezvolta în mai bune condiţii toate capacităţile 

impuse astfel de către programele şcolare.  

Diferenţierea concretă a procesului de instruire începe însă cu programele 

şcolare, sarcini subordonate unui anumit obiectiv pedagogic care indică astfel foarte 

precis toate criteriile de reuşită ori nivelul specific tuturor performanţelor vizate de atins. 

Toţi elevii trebuie însă să atingă ori chiar să depăşească acest standard specific al 

performantelor şcolare. În acest mod, grupului cu ritmul cel mai lent, trebuie să i se 

formuleze astfel sarcini de învăţare la nivelul tuturor performanţelor acceptabile. 

Celorlalte grupuri în schimb li se va cere întotdeauna un nivel foarte crescut de 

performanţă. Trebuie astfel să se urmărească deci identificarea tuturor mijloacelor 

adecvate pentru ca toţi elevii în parte să-şi poată forma toate capacităţile impuse de către 

programele şcolare.  

Lecţia constituie aşadar "forma principală de organizare a întregii activităţi 

instructiv-educative în cadrul căreia se realizează toate obiectivele educaţionale. În 

activitatea din clasa elevii obţin în acest mod un anumit randament, aici se manifestă de 

fapt dificultăţile de învăţare, rămânerea în urmă la învăţătură, deci aici este de fapt locul 

cel mai important pentru individualizarea efectivă a învăţământului. " (Ionescu, M. , 

1998, p. 73-74) 

Diferenţierea învăţământului ca drept modalitate efectivă de sprijinire a tuturor 

elevilor în ceea ce vizează activitatea de învăţare la nivelul real al tuturor posibilităţilor 

individuale se realizează aşadar în lecţie, mai ales în acea parte a lecţiei care vizează 

activitatea specifică de fixare, aprofundarea precum şi aplicarea tuturor cunoştinţelor.  
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Ideea care trebuie însă să guverneze practic întreaga activitate de formare a 

tuturor deprinderilor de muncă intelectuală ale elevilor adolescenți este de fapt aceea că 

acestea nu sunt doar instrumente efective de muncă, ci şi adevărate mijloace ale 

dezvoltării psihicului elevului. Aceasta presupune aşadar o analiză foarte aprofundată a 

conţinutului concret al învăţământului până la nivelul fiecărei lecţii în parte precum şi 

determinarea naturii tuturor solicitărilor pe care le impune practic achiziţionarea unor 

anumite tipuri de secvenţe de cunoştinţe şi efortul de tip intelectual pe care îl produce 

în această manieră.  

Există anumite tipuri de secvenţe care cer reproducerea unor diverse tipuri de 

regului, noţiuni şi acestea pun întotdeauna în funcţie mai ales memoria. Altele cer însă 

recunoaşterea unor diverse reguli de calcul care se aplică astfel la un caz particular de 

exerciţii, a problematicii care se încadrează într-o anumită categorie de probleme, a unor 

anumite categorii gramaticale pe care elevul le depistează astfel în cadrul propoziţiei ori 

într-un anumit text. În toate aceste situații funcţionează foarte bine o serie de algoritmi 

de recunoaştere. În alte tipuri de secvenţe se cere însă interpretarea cât mai corectă a 

fenomenului, a situaţiei. Pentru aceasta se cere astfel angajarea deosebit de complexă a 

tuturor tipurilor de procese de cunoaştere (gândirea, memoria, imaginaţia), efectuarea 

unor diverse tipuri de operaţii de analiză, de sinteză, de comparaţie, de generalizare etc. 

Sunt şi anumite tipuri de secvenţe de activitate care se organizează aşa încât să solicite 

la maxim creativitatea (gândirea precum şi înclinaţia creatoare).  

Este foarte important ca dascălul să-și organizeze întreg conţinutul lecţiei în aşa 

manieră încât, pentru a se putea ajunge la o definiţie, de regulă, să li se adreseze elevilor 

o serie de diverse solicitări diferenţiate în raport cu toate posibilităţile individuale.  

Strategia reală a individualizării învăţământului conduce adesea la o gamă 

foarte variată de forme de lucru şi de modalităţi efective de organizare a activităţii 

didactice. O lecţie cu adevărat modernă și mobilă se poate realiza doar prin concursul 

diferenţiat al tuturor elevilor, aceasta realizându-se prin natura tuturor tipurilor de 

solicitări pe care le adresăm întotdeauna elevilor atât în ceea ce vizează conţinutul 

efectiv al învăţământului cât şi modalităţile efective de realizare a activităţii: toate 

întrebările adresate tuturor elevilor, sarcini privind munca în grup, munca independentă, 

sarcinile date întotdeauna în activităţile practice.  

Toate solicitările intelectuale, "de diferite tipuri de nivele (reproducere, 

recunoaştere, interpretare, transfer, evaluare a creaţiei) se concretizează în toate 

sarcinile pe care institutorul le atribuie tuturor elevilor pe parcursul lecţiei şi în afara să 

şi care se gradează astfel în raport cu toate capacităţile fiecăruia, realizând cu toţii astfel 

sarcinile unice prevăzute de către programa. " (Diaconu, M. , 2007, p. 97) 

Lecţia structurată din perspectiva individualizării învăţământului presupune o 

deosebită şi o completă analiză amănunțită a întregului conţinut al său precum şi o 

clasificare a tuturor sarcinilor ce vor fi astfel adresate elevilor.  

Pentru toţi elevii cu un nivel relativ scăzut la învăţătură, "eventual cu un ritm 

foarte lent de activitate intelectuală, cu anumite posibilităţi limitate, ne orientam spre 

diverse tipuri de sarcini de nivel reproductiv şi de recunoaştere pentru a-i putea ajuta 

astfel să realizeze toate obiectivele programei la nivel de limită. Acestea pot viza astfel: 
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însuşirea algoritmilor foarte simpli de calcul mintal (toate operaţiile aritmetice de bază) 

şi în scris, să rezolve o serie de probleme le nivelul clasei respective, să-şi formeze astfel 

deprinderile de citire, de scriere precum şi spititul efectiv de observaţie. " Toate sarcinile 

de acest tip se formulează în termeni precum: “rezolvaţi”, “calculaţi”, “identificaţi”, 

”subliniaţi termenii care…”, ”oferiţi exemple de…” etc. (Ionescu, M. , 1998, p. 87) 

O altă categorie specifică de sarcini angajează astfel intelectul mai plenar, fiind 

vorba așdar despre exerciţii mult mai complexe, soluţionarea unor diverse problematici 

care solicită astfel transfer de cunoştinţe şi tehnici, exemple noi, rezolvări mai variate 

etc.  

O a treia categorie aparte de sarcini se înscrie astfel în planul efectiv al 

creativităţii. Li se cere astfel elevilor să interpreteze, să descopere noi tipuri de aspecte, 

de relaţii, să inventeze, să elaboreze o serie de compuneri, să compună şi să soluţioneze 

probleme etc. Lecţiei trebuie astfel să i se acorde tot mai mult un caracter de tip 

problematic, de cercetare. Aceasta trebuie să conţină tot mai multe teme pe care elevii 

să le soluţioneze în mod individual  

Astfel, gândind toate sarcinile în raport cu întregul efort pe care îl solicită, 

adresând fiecărui elev în parte diverse tipuri de solicitări pe măsura tuturor posibilităţilor 

sale, pentru a-l determina astfel la un efort deosebit de sporit, va reuşi sprijinirea tuturor 

elevilor în parte în a crea un randament cu adevrat optim.  

Toate capacităţile fundamentale şi tehnicile de muncă independentă "reprezintă 

aşadar o scară pe care elevul trebuie întotdeauna să înveţe să urce. Profesorul pune în 

fata elevului această scară şi îl învaţa practic să urce pe ea. " (Tarcovnicu, V. , 1981, p. 

36) 

Participarea cât mai activă a tuturor elevilor unei clase la propria lor formare 

este adesea adeftată de învăţământul frontal. Astfel, acest mod de organizare a întregului 

tip de proces didactic trebuie să fie întotdeauna îmbinat permanent şi cu anumite moduri 

de organizare specifice întregii activităţi individualizate: învăţământ pe grupe şi 

învăţământ individual.  

În vederea obţinerii unor anumite tipuri de rezultate cât mai bune, un rol 

deosebit de important îl deține alegerea cât mai adecvată şi la timpul potrivit tuturor 

modurilor de organizare a întregului proces specific de învăţământ.  

Eterogenitatea foarte crescută a nivelului efectiv de pregătire pentru şcoală a 

copiilor presupune astfel intensificarea activităţii diferenţiate încă din clasele primare. 

În funcţie de toate obiectivele specifice vizate, elevii trebuie însă antrenaţi în cele trei 

tipuri de forme de activitate: frontală, pe grupe şi individuală.  

Activitatea de ordin frontal se utilizează în mod special în clasele I şi a II-a, 

atunci când elevii nu dispun încă de un fond efectiv de cunoştinţe şi de toate noţiunile 

necesare clădirii tuturor noilor sisteme de cunoştinţe, atunci când cadrul didactic trebuie 

să demonstreze astfel în fața întregii clase anumite tipuri de aspecte, tehnici referitoare 

la formarea tuturor deprinderilor specifice de citire, de scriere, de calcul etc. 

Diferenţierea se realizează printr-o serie întreagă de activităţi de grup precum şi prin 

cele individualizatoare.  
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În şcoală însă pot să fie promovate diferite alte forme de activitate în grup. În 

cadrul colectivului de elevi care reprezintă un grup relativ constant, pentru îndeplinirea 

unor anumite tipuri de sarcini pot să fie formate astfel grupuri temporare mult mai mici. 

Sarcina fundamentală a cadrului didactic este aceea de a identifica toate grupurile de 

elevi de acelaşi nivel cu care lucrează în mod diferenţiat, adresându-le diverse tipuri de 

sarcini, de teme, de solicitări la nivelul tuturor posibilităţilor. Între cadrul didactic şi 

elevi se vor stabili întotdeauna relaţii mult mai deschise şi mai democratice atunci când 

cadrul didactic este organizat pe mai multe grupe şi individual, decât frontal.  

În acest context, pe lângă grupele de nivel care trebuie astfel să fie organizate 

precum şi dirijate cu mare tact pedagogic, cadrul didactic poate realiza şi anumite grupe 

neomogene (cuprinzând elevi cu o serie de capacităţi de învăţare diferite) care ajută 

astfel la realizarea unui întreg schimb eficient de idei şi absolut benefic pentru absolut 

toţi membrii grupei şi la stabilirea unor diverse tipuri de relaţii sociale pozitive.  

Concluzii 

Diversitatea tuturor posibilităţilor elevilor, indiferet dacă sunt tipici sau prezintă 

CES, este determinată de foarte mulţi factori – dispoziţiile native, influenţa efectivă a 

mediului socio-cultural.  

Nu este astfel proprie doar primei perioade de şcolaritate, aceasta apărând ca 

fiind mai evidentă pe următoarele tipuri de trepte ale sistemului de tip şcolar.  

O tratare identică a unor diverse tipuri de situaţii diferenţiate ar putea conduce 

la adâncirea tuturor inegalităţilor dintre elevi, mai ales dintre cei tipici și cei cu CES şi 

nu ar oferi astfel condiţii favorabile pentru reuşita de tip şcolar a tutror elevilor.  

Ca urmare, toate deosebirile referitoare la toate capacităţile elevilor trebuie să 

le corespundă o diferenţiere a tuturor activităţilor pedagogice. În cadrul unui întreg 

proces de instruire diferenţiată, elevii nu mai sunt astfel supuşi aceloraşi tipuri de 

cerinţe, ci se poate opera chiar o selectare a volumului efectiv precum şi a nivelului de 

complexitate a tuturor cunoştinţelor, a metodelor întrebuinţate, aflate în perfectă 

concordanţă cu anumite grupe de interese şi de capacităţi.  

Un rezultate important al literaturii de specialitate îndică faptul că 

individualizarea activității de instruire, adaptarea precum şi aplicarea unui întreg demers 

didactic la diverse tipuri de situaţii particulare ale elevului, presupune de fapt 

capacitatea cadrului didactic de a putea aproiecta precum şi realiza diverse tipuri de 

activităţi didactice educative în funcţie de toate particularităţi individuale bio- psiho- 

socio- culturale ale fiecărui elev în parte, o adaptare permanentă a procesului de tip 

didactic la toate trăsături individuale, mult prea cunoscute în prealabil.  

De asemenea, s-a demonstrat și faptul că individualizarea activității de instruire 

este, cu siguranţă, forma cea mai veche de organizare a învăţării, fundamentată pe relaţia 

directă dintre subiect şi obiect. Este astfel anterioară instruirii organizate pe clase şi pe 

lecţii, prin care fiecare cadru didactic lucrează cu un elev, în funcţie de ritmul precum 

şi de toate particularităţile acestuia. Dacă nu ar fi cronofagă şi extrem de costisitoare, 

individualizarea efectivă a instruirii ar reprezenta strategia absolut ideală prin 

intermediul căreia toate obiectivele pedagogice sunt puse în relaţie cu nevoile 
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individuale de formare, proiectul didactic fiind astfel adaptat tuturor condiţiilor 

obiective şi subiective de organizare, metodele de predare- învăţare sunt în perfectă 

concordanţă cu particularităţile specifive inteligenţei precum şi emotivităţii elevului.  

Prin intermediul activității specifice de individualizare se poate așadar 

valorifica la maxim potenţialul precum şi interesul fiecărui elev în parte, indiferent că 

este tipic sau prezintă CES, se pot crea diverse tipuri de demersuri eficiente de atingere 

a tuturor obiectivelor învăţării, se poate regla astfel întreg procesul pe baza tuturor 

observaţiilor sistematice precum şi consistente referitoare la toate achiziţiile elevului.  

În altă ordine de idei, individualizarea instruirii presupune așadar un ritm unic 

de învăţare, modalitate personalizată de acţiune, de ancorare în cunoştinţe achiziţionate 

anterior, selectarea unor diverse tipuri de conţinuturi complet adecvate la nivel 

individual, mijlocare de instruire din care elevul poate alege astfel ceea ce îl face mai 

eficient. Formele specifice prin care individualizarea instruirii este eficientă au în 

vedere, în principal trei:  

- învăţământul de tip particular (cu meditator individual); 

- programe compensatorii (utilizate în situația tuturor elevilor cu cerinţe 

educative speciale/ a elevilor cu performanţe foarte înalte); 

- tratamentul pedagogic individual.  

Luând astfel în considerare nu doar raţiuni de ordin economic, care fac practic 

imposibilă generalizarea concretă a individualizării instruirii, pericolul izolării elevului, 

a anulării cooperării, interacţiunii, socializării elevului, face astfel ca diferenţierea 

instruirii să reprezinte soluţia concretă prin intermediul căreia întreg procesul de tip 

instructiv- educativ este cu adevărat eficient.  

Activităţi de tip individualizat se pot realiza aşadar şi în afara procesului efectiv 

de învăţământ prin prescrierea cu adevărat diferenţiată a temelor și a sarcinilor pentru 

acasă, prin recomandarea unei anumite tipuri de bibliografii suplimentare.  

Cadrul didactic poate aborda deci învăţarea individualizată la nivel de grup şi 

microgrup până la nivelul fiecărui elev în parte. Într-o astfel de organizare, toţi elevii cu 

dificultăţi de învăţare pot constitui astfel una ori chiar două grupe față de care cadrul 

didactic să manifeste o atenţie specială.  

În modul acesta planul comun de învăţare fuzionează întotdeauna cu cel 

individual oferind astfel posibilitatea subgrupei de copii să rămână întotdeauna 

implicată în procesul de tip educaţional, cu aceleaşi rezultate educaţionale ca şi restul 

tuturor copiilor din clasă. În acelaşi timp însă învăţarea individualizată este absolut 

necesară pentru “anumiţi” elevi din clasă, vizându-i în mod special pe cei care prezintă 

o anumită deficienţa de orice fel. Rolul absolut esenţial al cadrului didactic în ceea ce 

vizează cunoaşterea tuturor elevilor clasei este absolut primordial. Acesta are 

întotdeauna la îndemâna o întreagă paletă de strategii corespunzătoare stilului efectiv 

de învăţare precum şi nevoilor fiecărui elev în parte, ca de exemplu: 

- cerinţe comune pentru absolut toţi elevii unei clase; 
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- cerinţe complet diferenţiale: sarcini identice însă în acelaşi timp diferite, 

sarcini diferite şi timp diferit, sarcini diferite după anumite tipuri de posibilităţi ale 

copilului, fise identice cu sarcini progressive; 

- activităţi individuale însă cu teme diferite.  

Toate aceste tipuri de strategii impun utilizarea unui întreg material didactic 

foarte variat, elevii fiind astfel familiarizaţi cu anumite tehnici de muncă independentă, 

stimulează chiar originalitatea precum şi creativitatea tuturor elevilor, valorifică astfel 

experienţa anterioară, sunt perfect adaptate la toate stilurile proprii de învăţare, respectă 

întotdeauna ritmul individual al elevului, stimulează practic spiritul de echipă, asigură 

corelarea tuturor intereselor elevului cu toate obiectivele curriculare, fiecărui elev i se 

acordă încredere în toate forţele proprii, cadrul didactic îi permite astfel copilului să 

participe la evaluarea propriei lor munci, elevul este evaluat şi comparat cu el însuşi.  

O foarte importantă tehnică de muncă independentă, și eficientă, de altfel, "o 

constituie de fapt lucrul efectiv cu fişele. " Fişele de lucru individualizate, iniţiate de 

către Robert Dottrens în lucrarea “A educa şi a instrui” constituie de fapt soluţii cu 

adeavrat adecvate pentru soluţionarea următoarelor problematici majore: “Cum anume 

să facem ca elevii buni să nu-şi mai piardă timpul aşteptându-i pe ceilalţi? Pe de altă 

parte cum anume să acţionăm pentru a-i putea încuraja pe cei mai înceţi precum şi pe 

cei mai slabi ca să nu renunţe astfel la orice tip de efort văzând astfel cât trebuie să se 

străduiască să-i ajungă pe toţi colegii lor?” (Dottrens, R. , 1963, p. 55) 

Cadrul didactic trebuie așadar "să-şi adapteze întotdeauna demersul instructiv-

educativ: acest fapt nu înseamnă aşadar refacerea lecţiei ori reluarea unei anumite 

explicaţii, ci conceperea unei anumite situaţii ori explicaţii noi, capabile de a putea 

mobiliza mult mai bine toate posibilităţile elevilor, prin caracterul lor motivant ori prin 

crearea unui intreh context familiar care să-l ghideze astfel pe elev în zona concretului. 

" (Ionescu, M. , 1998, p. 132). Prin intermediul acestei întregi modalităţi de lucru, cadrul 

didactic trebuie așadar să-şi propună întotdeauna atingerea tuturor acelor obiective care 

i se par ca fiind prioritare: este vorba în mod special de toate situaţiile aflate la “pragul” 

dincolo de care toate achiziţiile ulterioare sunt practic imposibile.  
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Abstract. Currently, studies show that academic stress situations can significantly 

compromise the educational performance of the child or adolescent in a school program, more 

precisely the stress situations have a negative influence on the cognitive functioning of the child, 

especially reducing memory activity. A stressful environment can be caused by several factors, 

which place students in a difficult situation, both at school and in the family or social 

environment. Thus, in order to prevent a decrease in the level of educational performance, it is 

necessary to identify the risk factors and the level of stress of the students and to intervene in 

time with concrete actions, in order to reduce the stress and improve the performance.  

Rezumat. În prezent, studiile ne arată că situațiile de stres academic pot compromite 

semnificativ performanțele educaționale a copilului sau a adolescentului aflat într-un program 

școlar, mai exact situațiile de stres au o influiență negativă asupra funcționării cognitive a 

copilului, reducînd în special activitatea memoriei. Un mediu stresant, poate fi cauzat de mai 

mulți factori, care plasează elevii într-o situație dificilă, atît la școală, cît și în mediul familial 

sau social. Astfel pentru a preveni scăderea nivelului de performanță educațională, este necesar 

de a identifica factorii de risc și nivel stării de stres a elevilor si de a interveni la timp cu acțiuni 

concrete, pentru diminuarea starii de stres și îmbunătățirea performanței.  

Keywords: stress, school performance, family, environment.  

Termeni-cheie: climat familial, nivel de stres, performanță școlară, mediul 

educațional, experiment psihopedagogic.  

Introducere 

Stresul este tot mai des întâlnit în rândul oamenilor de toate vârstele și, deşi se 

manifestă diferit de la o persoană la alta, stresul poate avea consecinţe atât în plan 

emoţional, cât şi în plan somatic, afectând organismul. Dar conform studiilor cei mai 

sensibili și mai afectași sunt tinerii. Stresul pentru adolescenți este o stare psihologică 

la fel de firească precum și pentru maturi. El poate trece fără consecințe, dar poate și 

influența mult starea emoțională a tânărului, comportamentul lui, duce la apariția 

crizelor nervoase, a depresiilor etc.  

https://teacode.com/online/udc/1/159.942.2.html
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Stresul academic este unul dintre cele mai răspândite tipuri de stres. El apare ca 

rezultat al presiunilor venite din partea profesorilor, părinților și a așteptărilor mari de 

la sine însuși. De la orce copil se așteaptă o reușită academică înaltă, comportament 

adecvat, participare la diferite activități extracurriculare, cercuri de dans, etc. Dar ei 

deseori nu pot face față solicitărilor, au puțin timp pentru odihnă, se simt permanent 

obosiți, încordați și derutați. În această perioadă tânărul își compară posibilitățile și 

potențialul cu cel al colegilor, al prietenilor. Este perioada în care persoana dorește să 

placă celor din jur, dorește să arate bine, să se poată încadra reușit în grupurile de 

prieteni (prieteni care deseori au posibilități financiare mai mari, care sunt mai 

carismatici etc.). Când nu-și poate permite aceleași lucruri, să participe la aceleași 

activități, când nu îi reușește să obțină atenția anumitor persoane și laude suficiente 

pentru munca făcută bine el va începe să se subaprecieze. Asta duce la o permanentă 

stare de încordare emoțională și la diminuarea interacțiunii cu familia, prietenii, colegii.  

Pentru fiecare persoană în parte, stresul poate să apară din cauze diferite, în 

funcție de contextul specific de viață. Există mai multe posibile origini ale stresului, iar 

acesta poate să apară atât dintr-o arie a vieții tale, precum și din mai multe simultan. 

Printre semnele timpurii ale stresului sunt probleme de concentrare, nerabdare, dureri 

de cap, infertilitate, ulcer, hiper sau hipotensiune, insomnie, slabire sau ingrasare rapida, 

raceli repetate, dureri musculare, caderea parului, dureri in piept, nervozitate, 

concentratie mare de colesterol in sange, oboseala cronica, etc. Este foarte important sa 

recunoastem cauzele si semnalele stresului si sa le inlocuim cu un stil de viata sanatos 

cat mai repede [6].  

Așadar, stresul nu trebuie să fie lăsat nesupravegheat odată cu apariţia primelor 

simptome. Atunci când stresul are repercusiuni asupra stilului de viaţă este recomandat 

să apelăm la câteva şedinţe de psihoterapie. Psihoterapia individuală ajută la 

identificarea surselor de stres şi găsirea unor modalităţi sănătoase de a gestiona 

evenimentele stresante.  

Metodologia cercetării 

Designul demersului diagnostic. Psihodiagnoza stresului la elevii liceeni, a fost 

elaborată, aplicând Scala de percepția stresului eleborată de Levenstein și colaboratori, 

în 1993, care este un instrument relevant în stabilirea nivelului de stres perceput [2, 

pag. 43].  

În funcţie de cât de ridicat este nivelul de stres puterea de concentrare scade, iar 

riscul de a nu mai putea să face faţă sarcinilor didactice, dar și celor cotidiene este destul 

de crescut. Deaceia este necesar să identificăm nivelul stării de stres a elevilor, pentru a 

putea contribui la diminuarea acesteia, prin anumite măsuri.  

Eșantionul. În acest scop, au fost chestionați 22 de elevi (2 fete-20 baieți), anul 

I, care au venit la studii în capitală, majoritatea fiind din mdiul rural, 14 la numar, doar 

8 din ei, fiind din mediul urban.  

Scopul chestionării a fost perceperea nivelelui de stres a cursanșilor, la 

începutul anului de studiu și va fi continuat acest proces de studiu și la sfîrșitul anului 
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școlar, pentru a putea observa tendințele și pentru stabilirea factorilor ce influențează 

asupra stresului în raport cu reușitele școlare.  

Cotare și interpretare. Fiecare răspuns se evaluează conform scalei de 4 puncte: 

aproape-niciodată – 1 punct, rareori – 2 puncte, deseori – 3 puncte, aproape întodeauna 

– 4 puncte. Pentru itemii 1, 7, 10, 13, 17, 21, 25, 29 scorul se inversează. Scorul poate 

varia între 30 și 120 de puncte.  

Rezultatele obținute permit încadrarea subiectului în una din cele 3 categorii de 

stres: stres redus, stres moderat, stres intens.  

Valorile ridicate indică un grad ridicat de percepție a stresului.  

30-60 Stres redus  60-90 Stres moderat  90-120 Stres intens 

 

Rezultate obținute 

 

Figura 1. Valorile nivelului de stres.  

 

Figura 2. Nivelul de stres a elevilor (%) 

 În urma acestor rezultate, se observă că predomină un nivel de stres redus, ce 

înrgistrează 50%, dar este pronuțat și stresul moderat, ce semnifică 41%, iar stresului 
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intens îi revine 9 procente. Situația nu este atît de alarmantă, însă este necesar totuși de 

a interveni cu metode și tehnici de a reduce stresul a celor 11 elevi ce se înregistrează - 

9 elevi stres moderat și 2 elevi stres intens.  

Cînd ne gîndim la stres ne gîndim la solicitari și cerințe. Ca să vorbim de stres, 

nu e suficient să ne uităm la solicitarile care vin înspre copil, ci și la capacitatea lui de a 

face față solicitarilor.  

Stresul apare atunci cînd solicitarile externe depasesc capacitatea interna de a le 

face fata, acestea sunt determinate de următorii factori: [1].  

Factorii externi Factorii interni 

 Problemele de acasă / probleme 

financiare; 

 Schimbarea locului de trai / a școlii; 

 Somn insufiecient și alimentația 

nesănătoasă; 

 Rolurile multiple pe care le au de 

îndeplinit la școală; 

 Presiunea pe care profesorii, părinții 

sau colegii o pun asupra lor; 

 Un program încarcat; 

 Presiunea timpului.  

Stresul interior reflectă modul în 

care copiii reactionează la stresul exterior și 

ia forma dorințelor, a sentimentelor, a 

atitudinilor si a gîndurilor.  

 “Nu suport sa iau note mici. Mă ceartă și 

mama și profesorii” 

 “N-o mai suport pe X. Ea tot timpul știe 

toate raspunsurile” 

 “Nu mă descurc, e prea greu!” 

 “E asa de plictistor la scoala! 

Stresul nu trece, dimpotriva, cu cat e lasat mai mult la voia sortii cu atat se 

adanceste mai mult.  

Studiile clinice recente ne arată că situațiile de stres academic pot compromite 

semnificativ performanțele educaționale ale copilului sau adolescentului aflat într-un 

program școlar. Mai exact, situațiile de stres academic au o influență negativă asupra 

funcționării cognitive a copilului, reducând în special activitatea memoriei de lucru.  

Reușita școlară a grupului de elevi testați, în semestrul I. Grupa testată 

înregistrează o medie de 7, 53 aceasta fiind media per grup, dar scopul este de a 

îmbunătăți performanța. Înțelegerea mecanismului prin care situațiile academice 

stresante influențează performanța elevilor ne ajută să analizăm raportul cost-beneficiu 

și să identificăm cele mai eficiente intervenții pentru a-i ajuta pe aceștia.  

Spre exemplu, Ramirez & Beilock (2011) au demonstrat că încurajând elevii 

să-și scrie gândurile și emoțiile corelate cu o imediată evaluare poate reduce 

semnificativ impactul presiunii psihice asupra performanței. Acest studiu construit pe 

cercetările din sfera psihologiei clinice și sociale demonstrează că scrierea în jurnal 

scade nivelul ruminațiilor și ameliorează simptomatologia depresivă. Astfel, exprimarea 

în scris a gândurilor negative diminuează ruminațiile și îngrijorările, ceea ce eliberează 

memoria de lucru și facilitează refocusarea acesteia asupra sarcinii academice [5].  

Însușirea abilităților de reducere a stresului academic poate aduce beneficii nu 

doar în contextul școlar. Situațiile cu miză mare sunt parte inevitabilă a vieții – atât la 

școală cât și la muncă. Dacă copiii învață încă din școală să aplice strategii de reducere 

a anxietății academice, atunci aceștia vor putea utiliza în viitor aceleași tehnici și pentru 
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alte situații stresante de viață, spre exemplu participarea la un interviu de angajare sau 

susținerea unei prezentări profesionale [3].  

Concluzii 

În prezent, datorită erei dezvoltării accelerate, fiecare persoană în parte poate fi 

afectată de stres din cauze diferite, în funcție de contextul specific de viață, dar există o 

multime de unelte de care ne putem folosi pentru a reduce tensiunea si presiunea pe care 

o simt în special elevii, care sunt mai mult afectați, atat partea exterioară cât și cea 

interioară. Chiar dacă aceste unelte nu vor elimina cu totul stresul, îl pot reduce 

semnficativ astfel încat elevii să dobîndească mai mare încredere că pot face față 

solicitărilor zilnice sau speciale legate de scoală.  

Există mai multe posibile origini ale stresului, iar acesta poate să apară atât 

dintr-o arie a vieții tale, precum și din mai multe simultan. Stresul este tot mai des 

întâlnit în rândul oamenilor de toate vârstele și, deşi se manifestă diferit de la o persoană 

la alta, stresul poate avea consecinţe atât în plan emoţional, cât şi în plan somatic, 

afectând organismul.  

De aceea, stresul nu trebuie să fie lăsat nesupravegheat odată cu apariţia 

primelor simptome. Atunci când stresul are repercusiuni asupra stilului de viaţă este 

recomandat să apelăm la câteva şedinţe de psihoterapie. Psihoterapia individuală ajută 

la identificarea surselor de stres şi găsirea unor modalităţi sănătoase de a gestiona 

evenimentele stresante.  

Recomandări. Tehnici pentru reducerea stresului:  

- exerciți și alimentație regulată; 

- evitarea drogurilor, a alcoolului si a tutunului; 

- învațarea de exerciții de relaxare (respirație abdominală și tehnici de relaxare 

musculară); 

- dezvoltarea abilităților asertive;  

- repetarea și practicarea situațiilor care provoaca stres.  

- învațarea de abilități practice de adaptare;  

- diminuarea vorbirii de sine negativă: înlocuieste gândurile negative despre 

tine cu ganduri alternative neutre sau pozitive;  

- dezvoltarea abilitatii de a se simti bine mai degraba prin a face un lucru 

"suficient de bine" la scoala sau la munca, decat cerand perfectiune de la sine si de la 

altii; 

- luarea de pauze de la situatiile stresante. Activitatile placute, a asculta muzica, 

a vorbi cu un prieten, a desena, a scrie sau a petrece timpul cu un animal de companie 

poate reduce stresul; 

- construirea unei retele de prieteni care sa te ajute sa faci fata situatiilor intr-un 

mod pozitiv [4].  
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Abstract. Immigrant adolescents from the diaspora face daily misunderstandings about 

their ethnic identity. Their identity path is twisted with the process of integration into the reality 

of the present, giving birth to new identifications. Thus, the identity impulse, as the fruit of 

adolescent evolution and dual cultural belonging, can favor social birth and respond to the need 

for active integration and participation in the current context of belonging, to be recognized as 

each adolescent wishes. The research represents the analysis of the identity options of the young 

immigrants from Italy. It highlights the determining factors that influence the construction of 

ethnic identity: the moral values, the ways of perceiving the reality in which they grow, the 

feeling of belonging and the significance of dual citizenship. The study does not claim to be 

representative, but is intended only to clarify some aspects related to the phenomenon of 

adolescent immigrants.  

Rezumat. Adolescenții imigranți din diasporă se confruntă cotidian cu diverse 

neînțelegeri, privind identitatea lor etnică. Parcursul lor identitar se împletește cu procesul de 

integrare în realitatea prezentului, dând naștere noilor identificări. Astfel, impulsul identitar, ca 

rodul evoluției adolescentine și dubla apartenență culturală, poate favoriza nașterea socială și 

să răspundă nevoii de integrare și participare activă în contextual actual de apartenență, pentru 

a fi recunoscut așa cum își dorește fiecare adolescent. Cercetarea reprezintă analiza opțiunilor 

identitare a tinerilor imigranți din Italia. Scoate în evidență factorii determinanți, ce 

influențează construcția identității etnice: valorile morale, modalitățile de percepție a realității 

în care cresc, sentimentul apartenenței și semnificația cetățeniei duble. Studiul nu pretinde a fi 

reprezentativ, ci are intenția doar să clarifice unele aspecte legate de fenomenul adolescenților 

imigranți.  

Keywords: adolescent, belonging, hospitality country, country of origin, dual 

citizenship.  

Termeni-cheie: adolescent, apartenență, țară ospitalieră, țară de origine, cetățenie 

dublă.  
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Introducere 

Adolescența este faza decisivă a formării identității și una dintre cele mai 

traumatizante etape pe care individul o experimentează, cu dificultăți de tranziție care 

pot fi rezolvate în mod constructiv și dialectic sau, dimpotrivă, cu probleme 

nedeterminate, care duc la probleme intrapsihice, interpersonale sau de incluziune 

socială. La această etapă a vieții, adolescenții devin conștienți de existența unei 

discrepanțe între modul în care se percep ei înșiși și modul în care sunt percepuți de 

ceilalți. Astfel, sunt induși să reflecteze profund asupra acestei discordanțe și să decidă 

conformarea sau diferențierea în comparație cu așteptările celorlalți. În interacțiune, 

ceea ce presupune descoperirea inevitabilă a altora, adolescenții de fapt, intră în joc 

pentru a da un nou sens identității lor.  

Condiția adolescenților imigranți este complexă, deoarece pe lângă dificultățile 

datorate acestei faze, trăiesc și sentimentul străinului. În construirea identității, acesta 

trebuie să facă față schimbărilor, valorilor de referință din trecut și nevoii de a se 

recunoaște parte dintr-un grup, nu doar al semenilor, ci și familiar, etnic și social. 

Deseori dacă nu sunt ajutați să gestioneze acest moment de oscilație între două sisteme 

culturale și de valori diferite, riscă să întâmpine dificultăți în găsirea echilibrului dintre 

diferență și egalitate, individuare și identificare, cultura de origine și cultura în care 

cresc. Totuși, acești tineri pot activa strategii prin care pot anula sau reduce decalajul 

dintre percepția de sine și heteropercepțiile din jur. În caz contrar, va pune la îndoială și 

propria construcție personală. Erving Goffman susține că „Identitatea personală este 

legată de presupunerea că individul se poate diferenția de toți celalți și că în jurul acestui 

mod de diferențiere există o istorie continuă a faptelor sociale care constituie substanța 

lipicioasă de care sunt atașate toate celelalte fapte biografice” [ 5, p. 74].  

Astfel, identitatea este atât fructul diferitor elemente, cum ar fi memoria 

colectivă, religia, valorile morale împărtășite, fanteziile personale, modalitățile de 

percepere a realității și relaționarea cu aceasta etc. , precum și instrumentul pe care 

individul îl folosește pentru a obține o imagine despre sine care îl satisface și care îi 

permite să participe la mai multe grupuri sociale.  

Construirea identității adolescențolr imigranți ține cont de doi factori, ambii 

interni din nucleul familial. Primul se referă la schimbările prin care trece familia 

migrantă, în care ambele generații sunt obligate să reelaboreze rolurile, dinamica și 

structura, datorită comparației cu noile reguli, practici și abordări culturale [6, p. 14]. 

Cel de-al doilea se referă la posibilele conflicte între părinți și adolescenți, unde tinerii 

tind să se diferențieze de părinții lor nu numai din motivele canonice ale adolescenței, 

ci și pentru că au frică să nu facă aceleași slujbe ca și dânșii.  

În adolescență, tinerii imigranți își pot structura identitatea printr-o cheie etnică, 

[4, p. 499] care poate condiționa identificările succesive ale altor indivizi. Din acest 

motiv, nivelul de primire/ acceptare a contextului în care interacționează este foarte 

important, întrucât identitatea etnică este consolidată în situații de disonanță 

culturală și competițiile pe care le pot întreprinde sunt de două tipuri: hibridizarea sau 

revendicarea etnică. În ambele cazuri, adolescentul își redefinește limitele etnice, pentru 

a stabili și măsura distanța dintre el și celălalt. Modul în care își stabilesc granițele, 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn13
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vorbește despre capacitatea lor de a defini drumul pe care trebuie să-l parcurgă, oscilând 

uneori între diferențele culturale, religioase, lingvistice și juridice.  

Material și metodă 

Cercetarea dată are caracter explorator, pentru a oferi o piesă suplimentară 

studiului fenomenului dat. Interviul a avut loc în luna februarie, 2018, în orașul 

Piacenza, Italia, unde au participat 19 adolescenți cu vârsta cuprinsă între 14 - 20 ani și 

câțiva dintre părinții acestora.  

În interviu au fost abordate întrebări cu referință la apartenența etnică, 

semnificația cetățeniei duble și percepția discriminării de către adolescenții imigranți.  

Rezultate și discuții 

În baza analizei răspunsurilor, am constatat următoarele: 

Apartenența la cultura moldovenească, pentru adolescenții imigranți, are 

conotație pozitivă, având în vedere că acest proces le oferă certitudinea unei 

personalități unice, dar și negativă pe termen mediu-lung, deoarece excluzând cultura 

țării-gazdă, ar putea împiedica asimilarea selectivă. Printre tinerii intervievați, 

prevalează două tipuri de autopercepție: situarea între cultura de origine și cultura 

italiană și înclinarea spre cultura italiană. În ambele cazuri, există tendința pentru 

structurarea identităților hibride din punct de vedere sociocultural. Prima opțiune se 

referă la adolescenții mai mari, pe când a doua, la adolescenții timpurii. De fapt, cei 

mari au reușit să definească o sinteză dialectică a întâlnirii dintre cele două culturi, 

dezvoltând o cale care a dus la o atitudine matură și care vizează asimilarea selectivă: 

“Când am ajuns în Italia, eram cufundat doar în cultura moldovenească. Nu 

cunoșteam cultura italiană, așa că comportamentul meu era moldovenesc, atunci am 

reușit să înțeleg că dacă trebuie să mă amestec, trebuie să mă împrietenesc cu italienii 

și trebuie să uit puțin cultura moldovenească. Nu pot fi 100% moldovean și să mă 

împrietenesc cu italieni. Sunt între cultura italiană și cea moldovenească. Mă simt mai 

bine așa”. (S. , 17 ani).  

“Asta mă întreb și eu, uneori amândouă, când sunt printre italieni, cred că sunt 

foarte italian, nici măcar nu mă gândesc la o altă cultură și atunci când sunt împreună 

cu rudele, cu moldoveni, zic că „aceasta este cultura mea de origine”. În cele din urmă 

este un sentiment plăcut, pentru că am o dublă cultură și asta îmi oferă ceva mai mult 

“. (A. , 18 ani).  

Sentimentul de a se afla între două culturi este perceput ca o resursă și niciodată 

ca o problemă. Perceperea apartenenței la ambele culturi este o modalitate de a se elibera 

de tendința clasificării persoanelor în funcție de origini.  

Adolescenții care, pe de altă parte, susțineau că se simt între două culturi, dar 

înclinați spre cea italiană, au urmat o cale de adaptare și trecere treptată de la o cultură 

la alta.  

“În cultura mea, mă recunosc foarte puțin, dar în cea italiană destul de mult”. 

(S. , 14 ani).  
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“Amândouă, pentru că sunt în orice caz moldovean, originile mele sunt acestea, 

dar dacă trebuie să aleg unde să trăiesc, în Italia, pentru că acum sunt obișnuit să 

trăiesc aici, pur și simplu nu aș putea trăi așa, cum trăiesc acolo”. (I. , 15 ani).  

Acești tineri sunt în proces de transformare, nu doar cu referință la trecerea de 

la copilărie la viața adultă, dar și în sensul apartenenței, de la cultura de origine la cea 

italiană. În procesul de transformare fizică și psihologică, adolescenții imigranți sunt 

nevoiți să se descurce și cu acest element. Totodată, relația cu cultura de origine nu este 

liniară și uniformă, evidențiindu-se trei tipologii atitudinale cu referință la aceasta: 

disocierea, refuzul și revendicarea, întotdeauna influențate de procesele de socializare, 

de dinamicile familiale și de atitudinea de respingere și neacceptare percepută față de 

imigranți.  

Căile care duc la detașare sunt treptate și pot fi parcurse numai după ce a fost 

atins un anumit grad de maturitate: 

 „Mă deranjează cultura mea pentru că aproape întotdeauna când vreau să fac 

ceva, trebuie să mă întreb mereu: „ Ce cred alții?” Să dau un exemplu, dacă vreau să 

ies noaptea, tatăl spune: „după, ce vor crede ceilalți? În schimb, eu cred că, nu trebuie 

să-ți pese de ce gândesc alții… dacă vrei ceva să faci, fă-o! Este inutil să mă gândesc 

la ce cred alții, atâtă timp cât nu fac nimic rău “. (V. , 18 ani).  

Acest băiat, care se simte pozitiv între două culturi, a deprins abilitatea de a se 

distanța de aspectele culturale moldovenești, pe care le consideră persecutoare. În acest 

fel, ca și alți tineri, a întreprins calea detașării, dar fără a-și respinge complet originile.  

Refuzul față de cultura de origine a fost exclusiv pentru adolescenții, care cred 

că, în Italia este mult mai bine, decât acolo unde s-au născut: 

“Nu mă mai informez, nu mă interesează nimic de Moldova. Pentru că nu-mi 

place. Văzând cum mama a fost chinuită de tatăl meu, toate lucrurile pe care mi le-a 

spus, am ajuns că nu-mi place rasa mea, nimic. O urăsc profund, nu știu de ce. Nici 

măcar nu am relații cu alți moldoveni, îi urăsc și nu-i pot vedea în ochi”. (N. , 18 ani).  

Această adolescentă, din cauza violenței comise de tatăl său asupra mamei sale 

a dezvoltat sentimentul dezaprobării pentru cultura moldovenească. Crescând în Italia 

și fiind influențată de principiul egalității de gen, ea, ca și alții, a decis să se îndepărteze 

total de cultura de origine, preferând să-și asume o atitudine de asimilare în sensul 

tradițional, deoarece a decis să îmbrățișeze pe deplin cultura Italiei.  

Revendicarea poate fi identificată asupra necesității de a sparge anumite 

prejudecăți sau clișee în ceea ce privește țara natală: 

“Dacă nu ar fi fost războiul în Transnistria, Moldova era o țară întreagă, 

puternică…și nu dominată de niște separatiști… acum eram și noi în Europa… Eu 

regret că am ajuns așa, a nimănui, săraci, slabi, singuri și manipulați… eu nu-i pot 

suferi pe separatiștii care guvernează în Moldova” (A. , 18 ani) 

Acest tânăr are evidenta nevoie de a mitologiza un trecut care nu a fost trăit. 

Deși nu există amintiri directe despre conflict (doar din cele povestite de părinții lui) și 

nu și-a pierdut rudele cele mai apropiate, în el trăiește o rană a războiului care l-a dus 
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departe de țara lui. Adolescentul atribuie toate problemele prin care trece la momentul 

dat, acestui conflict. Regretul acestui băiat este și mai puternic în cuvintele tatălui său: 

“Noi, din păcate, am pierdut oamenii, casa, pământul nostru… și după război 

am devenit o țară coruptă, cu dezordine în toate sferele și cu probleme de sărăcie… 

Pentru copii noștri, cultura noastră s-a terminat… ei văd cultura drogurilor, distracției, 

fumatului… doar atât. “(R. , 43 de ani) 

Comparând cele două generații, fiul susține autoritatea originii moldovenești, 

evident, funcțională pentru structura sa de identitate, în timp ce tatăl are o atitudine total 

dezamăgită, contrar fiului său. În narațiune, regretul capătă conotații opuse: de la 

neputința tatălui până la furia copilului.  

Revendicarea este folosită și pentru a sublinia diversitatea dintre o societate care 

se emancipează din ce în ce mai mult de la modelele culturale și educaționale rigide și 

o structură socială în care educația și respectul pentru celălalt este destul de importantă: 

“Metodele educative de aici m-au impresionat destul. În Moldova, în clasele 

primare ne învățau cum trebuie să ne comportăm în familie, cu buneii, cu prietenii. Ne-

au oferit o educație reală, având în vedere că părinții nu au timp pentru asta. Educație 

de acest gen nu am văzut în Italia. Copii sunt foarte capricioși, părinții îi alintă prea 

mult… și în final cresc niște copii molatici. ” (V. , 17 ani) 

“Vorbeam cu alți părinți… și ei susțin că acești copii au prea multă libertate, 

pentru că există internet, există televiziune, există și drumul care concurează cu noi în 

educația copiilor, pentru că educația de acasă nu este suficientă, pentru că există o 

altă educație în stradă. Aceasta mi se pare o problemă, o dificultate în a transmite 

valorile noastre culturale, chiar dacă moldovenii și ialienii au unele tradiții comune, 

totuși există și diferențe. ” (M. , 49 de ani).  

“Pentru mine, că sunt mamă, nu-mi place că fiica mea iese, nu-mi place asta, 

că văd fete la 13 ani, care au băieți, cu care fumează în stradă, nu-mi place, pentru 

că dacă crește fiica mea așa, acest drum nu-mi place deloc. Dacă la 13 ani încep aceste 

lucruri, nu învață, pentru că se îndrăgostesc și încep a frecventa localuri, unde 

dansează până dimineața, nu îmi place această cultură, pentru că este diferită de a 

noastră”. (A. , 43 de ani).  

Aceste preocupări ne conduc să reflectăm la următoarele întrebări: 

1. Ordinea socială italiană, care este incapabilă să ofere generațiilor tinere o 

conținere normativă;  

2. Frica, probabil inconștientă, din partea acestor părinți de a nu fi capabili să 

mențină propriile referințe pedagogice și neputința de a transmite zestrea regulilor în 

educația și creștera adolescenților; 

3. Trecerea forțată, pentru unele familii, la noul context, de la condiția de a fi 

extinsă la cea nucleară, părinții fiind nevoiți să se ocupe în totalitate de educația copiilor 

lor, în timp ce în Moldova, această sarcină era îndeplinită de bunei, de unele rude, etc.  

Alt subiect abordat în cadrul interviului a fost legat de rolul și importanța 

cetățeniei duble, în parcursul identitar al adolescenților imigranți.  



160 

 

 

Așadar, conceptul de societate, în tradiția sociologică, a fost întotdeauna referit 

la societățile formate din cetățeni, întrucât sunt legați de constrângeri politice, 

economice, juridice și culturale, deci de relațiile cu cetățenii. Acest concept a constituit 

baza naționalismului, definind bazele coeziunii sociale. Generațiile adolescenților 

imigranți aduc societății în care cresc un element fundamental al inovației, deoarece 

structurându-se ca identitate cu cratimă, hibridă și transnațională, erodează conceptul de 

cetățenie națională, înțeles în sensul tradițional, cu rădăcini în naționalismul 

metodologic. Astfel, acești copii ai migrației impulsionează 

redefinirea calității de membru al societății printr-o cheie transnațională, care constă în 

oferirea oamenilor, posibilitatea de a obține cetățenia dublă și de a se bucura de drepturi 

în ambele țări.  

Totodată, la etapa în care identitățile naționale se extind, fiind din ce în ce mai 

plurale, apare necesitatea revizuirii sentimentului de apartenență, tema cetățeniei 

devenind una centrală. Sentimentul apartenenței și cetățenia reprezintă două fațete a 

aceleiași medalii, care au rolul determinant în procesul integrării adolescenților 

imigranți, fiind implicate în procesul de redefinire al sensului de apartenență etnică și 

culturală, precum și în revendicarea obținerii cetățeniei. Pentru mulți tineri cetățenia 

națională este foarte importanță, dar preferă să depășească această doleanță, urmând alte 

forme de identificare multiplă și diferențiată [2, p. 15]. În practică, este o atitudine 

cosmopolită, prin care acești tineri demonstrează într-un mod concret, așa cum susține 

Ulrich Beck, [1, p. 49] că naționalismul metodic trebuie depășit. Cu alte cuvinte, 

generațiile tinerilor imigranți demonstrează nevoia regândirii italianietății. Enzo 

Colombo, Lorenzo Domaneschi și Chiara Marchetti, [2, p. 17] susțin că “astăzi 

italianietatea este foarte nuanțată și ideea de națiune se află într-o fază evolutivă, în 

lumina împărtășirii și recunoașterii universale a egalității și echității. ” Din această 

poziție rezultă patru aspecte: 

1. Procesul de revendicare a drepturilor la cetățenie, în cazul tinerilor imigranți, 

împinge societatea italiană la renegocierea atât a națiunii bazate pe simțul comun al 

apartenenței și afinității, cât și a valorilor democratice;  

2. Neacordarea recunoașterii tuturor drepturilor civile și sociale acestor tineri, 

determină creșterea unei clase de persoane considerate neapartenente societății italiene, 

dar de la care se pretinde respectarea legilor, iar acest lucru pe termen lung determină o 

slăbire a coeziunii sociale;  

3. Dificultatea actuală a naturalizării tinerilor imigranți și necesitatea accelerării 

timpului pentru acordarea cetățeniei;  

4. Acordarea cetățeniei, în special tinerilor, înseamnă recunoașterea faptului că 

societatea a devenit definitiv o societate multietnică.  

În cadrul cercetării, a rezultat că cetățenia este considerată necesară atât pentru 

structurarea sentimentului de apartenență, cât și pentru faptul că este un instrument 

fundamental pentru a se bucura de toate drepturile pe care le implică. Din cei 19 tineri 

intervievați, doar patru au dublă cetățenie. Cetățenia, de fapt, își asumă o importanță 

strategică în virtutea faptului că adolescenții imigranți au referințe culturale și așteptări 

educațional-profesionale similare cu cele ale colegilor lor autohtoni. Din acest motiv, 
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impedimentele întâlnite pentru a fi pe deplin recunoscuți drept cetățeni italieni sunt 

experimentate ca fiind extrem de discriminante [7, p. 101]. Sentimentul apartenenței, 

cetățenia și criza identitară pot fi elementele unei uniuni dramatice pe care o pot trăi 

adolescenții imigranți, așa cum se întâmplă în cazul tânărului care a ajuns în Italia la 

vârsta de șase ani.  

“Eu, înainte de a împlini 18 ani, eram un băiat care credea pur și simplu că 

trăiește în propria țară, adică Italia. La optsprezece ani, descopăr că fără cetățenia 

italiană, nu aș putea deține funcții publice. Un alt vis pe care l-am avut a fost acela de 

a continua studiile, de a fi capabil să am o profesie, să particip la o competiție publică 

sau pur și simplu să fac niște proiecte Erasmus, finanțate de Comunitatea Europeană. 

Acest lucru nu s-ar fi putut întâmpla pentru că nu aveam cetățenia italiană. La 18 ani 

mă aflam în fața unui zid, care mai mult decât orice, era legislativ, care apoi s-a 

transformat într-un zid social, pentru că am avut prieteni italieni, mi-am trăit viața ca 

un băiat italian normal, perfect integrat. Atunci când am primit vestea că cetățenia mi-

a fost refuzată și nu am fost considerat cetățean italian, am avut un șoc. Timp de doi 

ani am avut o criză gravă de identitate, pentru că nu știam din ce țară făc parte. Să nu 

aparții la nici o țară, pentru un băiat de 18 ani, vă asigur că este ceva groaznic, care 

te distruge. Nu știam dacă să-mi continui studiile. Am stat doi ani înțepenit, chiar și 

mental, nu știam ce să cred. Chiar am avut crize psihologice care m-au pus la pământ. 

Nu m-am mai descurcat bine la școală, pentru că nu am găsit motivația potrivită pentru 

a continua și acest lucru este adesea trecut cu vederea, în special de către politicieni: 

„de ce să le acordăm cetățenie? La ce le folosește, dacă ei oricum locuiesc aici? Nu!. . 

. Totuși cetățenia este importantă pentru un copil. A-i lua apartenența unui băiat este 

ca și cum ai îndepărta orice motivație a vieții, deoarece omul se bazează pe 

apartenență, societatea se bazează pe apartenență și acesta este motivul. Mă definesc 

ca fiind italian, un nou italian, care are o origine anume. Cultura mea actuală este un 

amestec între cea moldovenească și cea italiană”. (A. 20 de ani).  

Acest băiat a făcut o cale virtuoasă de inserție, ai cărei indicatori sunt 

introiectarea sentimentului de comunitate, în care și-a dorit să fie un actor activ cu 

performanță în serviciul public. Impedimentele pentru dobândirea cetățeniei i-au 

provocat o criză de depresie și identitate, resursele personale permițându-i recuperarea. 

Faptul că se definește ca „nou italian” arată că criza nu a dus la o atitudine de ostilitate 

față de Italia, ci dimpotrivă, că ambele culturi, cea moldovenească și cea italiană, 

coabitează în mod dialectic. Totuși, rezultatul pozitiv al acestei crize nu trebuie să ne 

facă să uităm, că nu toți dispun de aceste resurse personale, existând riscul ca cei mai 

fragili care se găsesc într-o situație similară, să pornească pe căi deviante. În continuare, 

interviul, a ținut cont de percepția discriminării la adolescenții din diasporă, ca un 

indiciu destul de important, fiind legat nemijlocit de alegerile identitare ale acestora.  

Munca intensă desfășurată în ultimii douăzeci de ani de către „antreprenorii 

fricii”, mass-media și partidele politice rasiste și populiste, a fost foarte drastică în 

alimentarea și insuflarea sentimentelor rasiste asupra populației-gazdă [3, p. 73]. Prima 

consecință constă în recurgerea la mimetismul social, înțeles ca o strategie pe care 

individul o pune în aplicare atunci când simte că alții destabilizează careva părți ale 
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identității sale [9, p. 748]. Ne referim la tinerii care nu se simt acceptați de realitatea-

gazdă, fiind exponenți ai grupurilor etnice, acuzate cel mai mult de criminalitate și 

dezordine socială. Astfel, apare nevoia de confundare și imitare a celorlalți, afectând 

totodată formarea identității, condiționată de heteropercepții [8, p. 49].  

“Am încercat de multe ori să-mi ascund etnia, pentru că de multe ori, la primul 

impact, îi spui unuia că ești moldovean și primul lucru care-i vine în minte:„ acesta 

este din Europa de Est. E rece, închis, e criminal. În sala de sport, prima dată când 

unul m-a întrebat numele sau de unde vin, am răspuns Sașa și că vin din Moldova, o 

țară de lângă Ucraina și România, dar până la urmă, nu m-a mai căutat “. (A. , 18 ani).  

A doua consecință este cea a sentimentului de vinovăție pentru ceva, pentru care 

nu ești responsabil: 

“Când oamenii mă întreabă din ce țară ești, răspund moldoveancă, dar încă nu 

mă simt în siguranță în a o spune și mândră de asta, pentru că a existat o perioadă în 

care foarte des se vorbea la televizor de violurile comise de niște moldoveni cu cetățenie 

română, de aceea am o dificultate încă în sensul acesta” (A. , 17 ani).  

Particularitatea acestei moldovence este că a introiectat mesajele mass-

media până la punctul că, în ciuda faptului că nu a comis nici o crimă, se simte, deși 

indirect, responsabilă pentru violurile comise de unii dintre conaționalii săi. Această 

dinamică alimentează o nesiguranță personală, generată de episoadele discriminatorii 

pe care le-a suferit la scurt timp după ce a ajuns în Italia la doisprezece ani.  

În general, cei 19 respondenți, se simt acceptați de actorii sociali cu care 

interacționează în viața de zi cu zi. Această dinamică decurge din stagnarea imigrației, 

care în Italia este în mare parte familială. De fapt, cazurile în care neîncrederea, 

ostilitatea sau rasismul, direct experimentate, sunt puține, însă acești tineri sunt pe 

deplin conștienți de prejudecățile, nu întotdeauna explicite, pentru care sunt considerați 

dezavantajați în comparație cu italienii.  

Concluzii 

Din cele relatate anterior este evident faptul, că majoritatea acestor tineri nu 

simt că aparțin unui singur loc. Ei doresc să se simtă acceptați ca indivizi, care au mai 

multe referințe culturale, deplasându-se fizic și mental între două contexte diferite. Cu 

alte cuvinte, substratul adolescenților imigranți reprezintă termometrul unei bune părți 

a transformărilor contemporane [5, p. 77].  

În interviu, dorința de a revendica un sistem juridic și educațional mai stabil 

decât cel italian a apărut în mai multe rânduri, în special din partea adolescenților 

mai mari. Cel mai interesant aspect este faptul că atunci când susțin anumite aspecte ale 

originii lor, acești tineri nu o fac pentru a se pune în opoziție, ci pentru a revendica 

valoarea respectului pentru celălalt care este tot mai puțin prezent în Italia. Totodată, se 

remarcă și tineri care dezvoltă căi de succes, structurându-și identitatea într-un mod 

pozitiv și deschis, datorită capacității de a combina armonios cele două culturi, utilizînd 

elementele considerate cele mai utile pentru o adaptare mai eficientă la societatea în care 

trăiesc, fiind înclinați spre asimilarea selectivă. Pe de altă parte, există și adolescenți 

care pot fi plasați în traiectoria asimilării, înțeleasă în mod tradițional, care ascund sau 
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neagă resursele culturale proprii, din cauza a doi factori: mass-media și contextul de 

recepție (în multe cazuri colegii de școală), demonstrând în mai multe rânduri, dinamici 

discriminatorii.  

Așadar, pentru prevenirea acestor inconveniente pe motive etnice, este necesară 

activarea politicilor publice, care sunt „cel mai important element pentru succesul 

integrării lor, având în vedere că diferențele culturale nu reprezintă un obstacol real dacă 

mesajul adresat acestora este mai degrabă incluziv decât exclusiv” [10, p. 35]. Doar în 

acest mod putem preveni apariția unor identități ostile și pretenții etnice.  

Totuși, cercetarea în cauză nu oferă răspunsuri cuprinzătoare, dar ridică 

întrebări care pot fi cercetate pe viitor, plasându-se într-o fază ulterioară, în care 

subiectul căilor identitare, cu referință la adolescenții imigranți va necesita o abordare 

cu mult mai profundă.  

Bibliografie 
1. Beck U. , La societa cosmopolita, Bologna, Il Mulino, 2003, p. 49.  

2. Colombo E. , Domaneschi L. , Marchetti C. , Figli di migranti in Italia. Identificazioni 

relazioni pratiche, Torino, UTET, 2010, p. 15-17.  

3. Dal Lago A. , Non persone, Milano, Feltrinelli, 2004, p. 73.  

4. Erikson E. H. , Identity. Yoth and crisis, New York, W. W. Norton Company, 1968, p. 499.  

5. Goffman E. , Stigma. L ‘identita negata, Verona, Ombre corte, 2004, p. 74-77.  

6. Marra C. , Famiglie in migrazione e i figli del ricongiungimento, Dipartimento di Economia 

Politica Universita di Modena, Reggio Emilia, 2005, p. 14.  

7. Recalcati M. , L’uomo senza inconscio, Milano, Raffaello Cortina, 2010, p. 101.  

8. Romania V. , Farsi passare per italiani, Roma, Carocci, 2004, p. 49.  

9. Rumbaut R. , The crucible within: ethnic identity, self-esteem, and segmented assimilation 

among children of immigrants, International Migration rewiew, vol. XXVIII, n. 4, 1994, 748 

p; 

10. Spreafico A. , Politiche di inserimento degli immigrati e crisi delle banlieues. Una prospettiva 

comparata, Milano, Franco Angeli, 2006, p 35.  

UDC: 316. 658. 2 

EXPERIMENTAL RESEARCH: INTERPRETATION AND EVALUATION OF 

THE EXTERNAL APPEARANCE COMPONENTS MEANINGS 

CERCETAREA EXPERIMENTALĂ: INTERPRETAREA ȘI EVALUAREA 

SEMNIFICAȚIILOR COMPONENTELOR ASPECTULUI EXTERIOR 

Rusnac Svetlana, PhD in Psychology, Rusanovschi Valeria, PhD student, university 

lector, Free International University of Moldova, Chisinau  

Rusnac Svetlana, doctor în psihologie, conferențiar universitar, Rusanovschi 

Valeria, doctorandă, lector universitar, Universitatea Liberă Internațională din 

Moldova, Chișinău  

Abstract. In this article I have tried to give an overview of the current understanding of 

the appreciation of different characteristics of the external aspect. The presented research was 

carried out with the questionnaire "Interpretation and evaluation of the meanings of the 

components of the external aspect" prepared by the russian researchers Labunskaia V. A. and 
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Belughina E. V. The purpose of this research was to identify some people's ideas about the role 

that the external aspect plays and to identify the factors that affect these points of view. The main 

objective of the research was focused on studying how the respondents' opinions on individual 

constitutional characteristics were expressed, on how to present the external aspect, the 

correspondence of the appearance with the constructions of sex and age, the correspondence of 

the external aspect with the status and role and the appreciation of the general attitudes. to the 

physical self. The study is represented by the population of the Republic of Moldova. The sample 

includes persons of both sexes, several age groups, representatives of different occupations. The 

analysis of the data obtained was carried out in groups according to their sex and age, after 

which were drawn conclusions.  

Rezumat. În acest articol am încercat să ofer o imagine de ansamblu asupra înțelegerii 

actuale a aprecierii diferitor caracteristici ale aspectului exterior. Cercetarea prezentată în 

această lucrare a fost realizată cu ajutorul chestionarului „Interpretarea și evaluarea 

semnificațiilor componentelor aspectului exterior” întocmit de cercetătoarele ruse Labunskaia 

V. A. și Belughina E. V. Scopul acestei cercetări a fost identificarea unor idei ale unor persoane 

despre rolul pe care îl joacă aspectul exterior și de a identifica factorii care afectează aceste 

puncte de vedere.  

Principalul obiectiv al cercetării a fost axat pe studierea modului în care au fost 

exprimate opiniile respondenților privind caracteristici constituționale individuale, a modalității 

de prezentare a aspectului exterior, corespondenței apariției cu construcțiile de sex și vârstă, 

corespondența aspectului exterior cu statutul și rolul și aprecierea atitudinilor generale față de 

sinele fizic. Obiectul studiului este reprezentat de populația Republicii Moldova. Eșantionul 

include persoane de ambele sexe, mai multe grupe de vârstă, reprezentanți cu diferite ocupații. 

Analiza datelor obținute a fost realizată pe grupe în funcție de apartenența sexuală și vârsta, în 

urma căreia au fost formulate concluzii.  

Keywords: external appearance, physical attractiveness, face appreciation, body 

appreciation, self-image, self-esteem, physical self, expressive behavior.  

Cuvintele cheie: aspect exterior, atractivitatea fizică, aprecierea feței, aprecierea 

corpului, imaginea de sine, stima de sine, sinele fizic, comportament expresiv.  

Introducere 

În prezent aspectul fizic devine din ce în ce mai des subiectul cercetării în 

psihologie. Atenția psihologilor față de acest fenomen este determinată de faptul că într-

o societate de consum, standardele aprobate social de atractivitate și frumusețe externă 

au devenit extrem de semnificative în ierarhia valorilor umane [1]. Aspectul fizic a 

devenit una dintre resursele posibile pentru adaptarea cu succes a personalității în 

societate [4]. Confirmarea acestui fapt se găsește în lucrările psihologilor străini, de 

exemplu Labunskaia V. A. în contextul prezentării aspectului fizic a subiectului 

definește exteriorul ca un set de parametri stabili (caracteristici constituționale 

individuale ale unei persoane, aprecierea feței și corpului), medii (modalități de 

prezentare a aspectului exterior: coafură, cosmetică, haine) și dinamici de auto-

degenerare (comportament expresiv), organizate în structuri dependente de spațiu și 

timp ce se reorganizează în funcție de dezvoltarea continuă psihologică, socială și 

psihofiziologică a individului fiind incluse într-un context socio-cultural specific [6].  

Astăzi, frumusețea externă devine sinonimă cu succes, fericire și satisfacție. 

Nemulțumirea față de exterior se răspândește atât de mult în societate, încât devine 
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caracteristică practic tuturor grupurilor demografice ale populației, reprezentând o 

potențială amenințare pentru sănătatea fizică și mintală a individului, necesitând atenție 

și studiu [5]. În prezent, atractivitatea și frumusețea nu se caracterizează doar prin 

semnificație pentru o anumită personalitate, ci are și o valoare socială maloră.  

Material și metodă 

Cercetarea prezentată în acest articol a fost realizată pentru a identifica 

semnificația componentelor aspectului exterior pentru populația Republicii Moldova.  

Principalul obiectiv al cercetării a fost axat pe studierea modului în care au fost 

exprimate opiniile respondenților privind păstrarea aspectului atractiv (blocul 

variabilelor dependente) se referă la caracteristicile lor de bază (variabile independente).  

Sondajul a fost realizat printr-o metodă de anchetă, chestionarul „Interpretarea 

și evaluarea semnificațiilor componentelor aspectului exterior” întocmit de 

cercetătoarele ruse Labunskaia V. A. și Belughina E. V. . Chestionarul a fost aplicat în 

forma sa inițială (în limba rusă) și tradus în limba română, ținând cont de eșantionul 

bilingv implicat în cercetare. A fost folosită varianța elaborată pentru femei și bărbați. 

Procedura garanta anonimitatea completă.  

În prelucrarea statistică, am utilizat softul SPSS Statistics pentru a compara 

datele între eșantioanele independente cercetate și pentru a calcula coeficientul de 

corelație.  

Eșantionul a fost format din 300 de subiecți, de ambele sexe, reprezentanți cu 

diferite ocupații, nivel de studii, venit și vârstă de la 18 până la 60 ani.  

Rezultate și discuții 

În cercetarea experimentală eșantionul selectat poate fi caracterizat pe mai 

multe dimensiuni, pe care le-am considerat a fi importante în cadrul procesărilor 

statistice a datelor.  

După categoria de vârstă în eșantion sunt 103 de persoane cu vârsta cuprinsă 

între 18 și 25 de ani, 97 de persoane cu vârsta cuprinsă între 26 și 44 de ani și 100 

persoane cu vârsta de 45 și 60 de ani. Vârsta medie pe eșantion este 38, 2. Distribuirea 

eșantionului după vârsta participanților este reprezentată în Figura 1.  

 

Figura 1. Distribuirea eșantionului după vârsta participanților 

34,3%

32,4%

33,3%

18-25 26-44 45-60
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După gen eșantionul s-a repartizat pe grupuri parametrice, cu dimensiune 

echivalente: 150 de femei și 150 de bărbați.  

 

Figura 2. Distribuirea eșantionului după starea civilă 

O altă dimensiune a eșantionului reprezintă „starea civilă” 

(căsătorit/necăsătorit), care s-a repartizat pe grupuri neparametrice, cu dimensiune 

relativ diferită: necăsătoriți 124 subiecți și căsătoriți 176 subiecți. Datele sunt prezentate 

în Figura 2.  

Caracteristicile distribuției în funcție de starea civilă sunt logice pentru a le 

explica raportul de vârstă: reprezentanți ai generației mai în vârstă se mențin de 

standardele tradiționale, inclusiv în viața de familie, care nu pot fi deja observate în 

rândul tinerilor, printre care tot mai des se observă opinii bazate pe respectarea 

idealurilor de alegere liberă și de satisfacție. Prin urmare, în eșantionul nostru, 58, 7% 

dintre respondenți sunt căsătoriți și doar 41, 3 sunt celibatari.  

Următoarea caracteristică care ne interesează este „nivelul de educație”, după 

această categorie eșantionul s-a repartizat pe câteva niveluri: medii complete, 

bacalaureat este menționată de 3 subiecți ai eșantionului, 148 de subiecți au specificat 

că au studii medii speciale sau superioare incomplete și 149 subiecți au menționat că au 

studii superioare. Datele sunt prezentate în Figura 3.  

 

Figura 3. Distribuirea eșantionului după nivelul de studii 

După cum se observă, nivelul de educație al respondenților este destul de înalt, 

49, 3% au studii superioare incomplete și 49, 7% studii superioare.  

58,7%

41,3%

Căsătorit Necăsătorit
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Următorul criteriu, care îl vom utiliza ca variabilă în analiza statistică a datelor 

primare este ocupația respondenților, adică specialitatea, profesia acestora. Statutul 

profesional a fost divizat în trei categorii: student, angajat și pensionat. Astfel, subiecții 

eșantionului cercetat s-au repartizat în felul următor: studenți – 70 subiecți, angajați – 

163 subiecți și pensionați – 67 subiecți. Datele sunt prezentate în Figura 4.  

 

Figura 4. Distribuirea eșantionului după tipul de activitate  

Un alt factor important care ar putea indica careva semnificații statistice în 

procesarea finală a datelor este nivelul de venit, care după părerea noastră este important 

când vine vorba despre întreținerea aspectului fizic, despre frumusețe.  

Variabila „situația economică” sau bunăstarea materială a fost fragmentată în 

trei nivele: nivel de venit jos, mediu și înalt. Astfel, bunăstarea materială a subiecților 

pe eșantion se caracterizează prin următoarele: situație economică joasă este menționată 

de 117 subiecți ai eșantionului, 159 de subiecți, ceea ce constituie practic majoritatea, 

sunt caracterizați de un nivel mediu al bunăstării materiale, 24 subiecți au menționat o 

situație economică foarte bună. Datele sunt prezentate în Figura 5.  

 

Figura 5. Distribuirea eșantionului după nivel de venit 

Pentru studierea nivelului de autoapreciere a aspectului exterior am folosit 

metoda de interpretare și evaluare a semnificațiilor componentelor aspectului exterior 

(Labunskaia V. A. și Belughina E. V.), autoarele acestei metode consideră că satisfacția 

– nemulțumirea de aspectul exterior se datorează nivelului de frustrare al realizărilor 

sociale și dependenței – autonomiei în raport cu alții.  
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Figura 6. Autoaprecierea exteriorului: date generale 

Conform datelor obținute avem următoarele valori medii pentru întregul 

eșantion:  

 parametru de autoapreciere a feței este cel de lider care a obținut 8 puncte; 

 urmat de autoaprecierea corpului, modalității de prezentare a exteriorului și a 

comportamentului expresiv – 7, 9 puncte; 

 atitudinii față de propria vârstă de asemenea i se acordă atenție sporită – 7, 7 

puncte;  

 satisfacția de exterior și autoaprecierea comportamentului rolurilor practic au 

acumulat același punctaj 7, 6, respectiv 7, 5.  

Valorile obținute sunt destul de înalte/favorabile, luând în vedere că scorul 

maxim la chestionarul de față pentru fiecare este de 10 puncte: 1-5 – autoapreciere 

defavorabilă; 6-8 – favorabilă, pozitivă, adecvată; 9-10 – supraapreciere.  

Astfel, repartizarea procentuală a datelor generale pe eșantion este ilustrată în 

figura 6.  

 

Figura 7. Autoaprecierea exteriorului: date comparate femei-bărbați 

Am realizat analiza statistică a datelor pentru compararea mediilor 

autoaprecierii exteriorului bărbaților și femeilor prin utilizarea metodei statistice pentru 

eșantioane independente și parametrice. Astfel, după cum se observă din tabelul 1. , 

diferențe semnificative între mediile autoaprecierii aspectului fizic pe categoria de sex 
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– femei-bărbați – s-au atestat la toate componente. Astfel femeile au o autoapreciere a 

exteriorului mai pozitivă în comparație cu bărbații. Femeile își apreciază mai favorabil 

fața comparativ cu corpul, pe când bărbații apreciază aceste componente la același nivel, 

ceea ce poate fi lămurit prin faptul că femeile mai activ utilizează produse cosmetice 

pentru îngrijirea pielii feței dar sunt mult mai emotive și critice față de punctele sale 

slabe în evaluarea aspectului său fizic. De asemenea, observăm o autoapreciere mai 

pozitivă a feței și corpului în rândul bărbaților față de caracteristicile a modalității de 

prezentare a exteriorului, comportamentului expresiv și satisfacția de exterior a 

bărbaților (îmbrăcăminte, accesorii, cosmetice) care au o semnificație mai subiectivă.  

Tabelul 1. Compararea mediilor privind autoaprecierea exteriorului de 

către femei și bărbați 

 t-test for Equality of Means 

t df Sig. 

(2-
tailed) 

Mean 

Differen
ce 

Std. Error 

Difference 

95% 

Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Autoaprecierea 

feței 

Equal variances assumed 6, 357 298 , 000 , 88467 , 13916 , 61081 1, 15852 

Equal variances not assumed 6, 357 297, 748 , 000 , 88467 , 13916 , 61081 1, 15852 

Autoaprecierea 

corpului 

Equal variances assumed 5, 569 298 , 000 , 78200 , 14043 , 50564 1, 05836 

Equal variances not assumed 5, 569 297, 011 , 000 , 78200 , 14043 , 50564 1, 05836 

Autoaprecierea 

modalității de 

prezentare a 
exteriorului 

Equal variances assumed 6, 660 298 , 000 , 99867 , 14995 , 70358 1, 29376 

Equal variances not assumed 6, 660 296, 433 , 000 , 99867 , 14995 , 70357 1, 29376 

Autoaprecierea 
comportamentu

lui expresiv 

Equal variances assumed 6, 469 298 , 000 , 97000 , 14994 , 67492 1, 26508 

Equal variances not assumed 6, 469 296, 410 , 000 , 97000 , 14994 , 67492 1, 26508 

Satisfacția de 

exterior 

Equal variances assumed 6, 235 298 , 000 1, 10000 , 17642 , 75282 1, 44718 

Equal variances not assumed 6, 235 297, 991 , 000 1, 10000 , 17642 , 75282 1, 44718 

Atitudinea față 

de propria 
vârstă 

Equal variances assumed 3, 117 298 , 002 , 47133 , 15120 , 17378 , 76888 

Equal variances not assumed 3, 117 295, 412 , 002 , 47133 , 15120 , 17377 , 76889 

Autoaprecierea 

comportamentu

lui, rolurilor 

Equal variances assumed 4, 433 298 , 000 , 72067 , 16255 , 40077 1, 04057 

Equal variances not assumed 4, 433 297, 338 , 000 , 72067 , 16255 , 40076 1, 04057 

Următoarea analiza comparativă a fost realizată luând în considerație starea 

civilă a participanților. Datele sunt prezentate în Figura 8. 

După analiza datelor prezentate în figura 8. , am determinat diferențe 

semnificative statistice, la autoaprecierea comportamentului rolurilor t = -2, 5 cu pragul 

de semnificație are valoare de p = 0, 013<0, 05. Cele mai înalte cote au fost înregistrate 

de persoanele căsătorite, iar cele mai joase – de respondenți necăsătoriți.  
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Figura 8. Autoaprecierea exteriorului de către persoanele căsătorite și 

necăsătorite 

Tabelul 2. Compararea mediilor privind autoaprecierea exteriorului de 

către persoanele căsătorite și necăsătorite 

 t-test for Equality of Means 

t df Sig. 

(2-

tailed) 

Mean 

Differen

ce 

Std. Error 

Difference 

95% 

Confidence 

Interval of the 
Difference 

Lower Upper 

Autoaprecierea 
feței 

Equal variances assumed -, 540 298 , 590 -, 08121 , 15050 -, 37739 , 21496 

Equal variances not assumed -, 530 247, 626 , 596 -, 08121 , 15317 -, 38289 , 22046 

Autoaprecierea 

corpului 

Equal variances assumed -, 110 298 , 913 -, 01644 , 14982 -, 31128 , 27840 

Equal variances not assumed -, 107 239, 240 , 915 -, 01644 , 15373 -, 31928 , 28640 

Autoaprecierea 

modalității de 

prezentare a 
exteriorului 

Equal variances assumed , 399 298 , 690 , 06507 , 16315 -, 25600 , 38613 

Equal variances not assumed , 394 252, 307 , 694 , 06507 , 16527 -, 26042 , 39055 

Autoaprecierea 

comportamentu
lui expresiv 

Equal variances assumed -, 977 298 , 329 -, 15856 , 16232 -, 47801 , 16089 

Equal variances not assumed -, 967 254, 824 , 335 -, 15856 , 16402 -, 48157 , 16446 

Satisfacția de 

exterior 

Equal variances assumed -, 965 298 , 335 -, 18360 , 19016 -, 55782 , 19062 

Equal variances not assumed -, 935 232, 775 , 351 -, 18360 , 19636 -, 57047 , 20327 

Atitudinea față 

de propria 

vârstă 

Equal variances assumed -, 016 298 , 987 -, 00249 , 15600 -, 30950 , 30452 

Equal variances not assumed -, 015 228, 794 , 988 -, 00249 , 16172 -, 32115 , 31616 

Autoaprecierea 

comportamentu

lui, rolurilor 

Equal variances assumed -2, 505 298 , 013 -, 42242 , 16864 -, 75430 -, 09053 

Equal variances not assumed -2, 385 215, 698 , 018 -, 42242 , 17711 -, 77151 -, 07332 
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Figura 9. Autoaprecierea exteriorului: date comparate pentru subiecți cu nivel de 

studii diferit 

Următoarea analiza comparativă am realizat luând în considerație nivelul diferit 

de studii. Datele privind autoaprecierea exteriorului a subiecților cu studii de 

bacalaureat sau colegiu și cei cu studii superioare sunt prezentate în Figura 9.  

Tabelul 3. Compararea mediilor privind autoaprecierea exteriorului de 

către subiecți cu nivel de studii diferit 

 t-test for Equality of Means 

t df Sig. 

(2-

tailed) 

Mean 

Differen

ce 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Autoaprecierea 

feței 

Equal variances assumed -, 645 298 , 520 -, 09556 , 14819 -, 38720 , 19608 

Equal variances not assumed -, 645 297, 285 , 519 -, 09556 , 14813 -, 38709 , 19596 

Autoaprecierea 

corpului 

Equal variances assumed -, 206 298 , 837 -, 03039 , 14755 -, 32076 , 25998 

Equal variances not assumed -, 206 292, 828 , 837 -, 03039 , 14740 -, 32049 , 25972 

Autoaprecierea 

modalității de 

prezentare a 
exteriorului 

Equal variances assumed -, 454 298 , 650 -, 07289 , 16067 -, 38908 , 24330 

Equal variances not assumed -, 454 291, 021 , 650 -, 07289 , 16049 -, 38876 , 24297 

Autoaprecierea 
comportamentu

lui expresiv 

Equal variances assumed -, 982 298 , 327 -, 15699 , 15987 -, 47160 , 15762 

Equal variances not assumed -, 982 296, 925 , 327 -, 15699 , 15979 -, 47145 , 15747 

Satisfacția de 

exterior 

Equal variances assumed -1, 172 298 , 242 -, 21926 , 18714 -, 58756 , 14903 

Equal variances not assumed -1, 173 294, 994 , 242 -, 21926 , 18700 -, 58729 , 14876 

Atitudinea față 

de propria 
vârstă 

Equal variances assumed -1, 754 298 , 050 -, 26815 , 15286 -, 56897 , 03267 

Equal variances not assumed -1, 757 282, 921 , 050 -, 26815 , 15261 -, 56854 , 03225 

Autoaprecierea 

comportamentu
lui, rolurilor 

Equal variances assumed -4, 165 298 , 000 -, 67953 , 16315 -1, 00060 -, 35845 

Equal variances not assumed -4, 174 274, 618 , 000 -, 67953 , 16282 -1, 00006 -, 35900 

Astfel, după cum se observă din tabelul 3, diferențe semnificative între 

autoaprecierea exteriorului pentru subiecți cu nivel de studii diferit – bacalaureat-studii 

superioare – s-au atestat la atitudinea față de propria vârstă t = -1, 754 cu pragul de 

semnificație are valoare de p = 0, 050, și în cadrul autoaprecierii comportamentului 

rolurilor t = - 4, 165 cu pragul de semnificație cu valoarea de p = 0, 000<0, 05. Astfel 
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subiecții cu studii superioare au o atitudine mai favorabilă față de propria vârstă și îți 

autoapreciază mai pozitiv comportamentul rolurilor. La celelalte scale nu s-au 

identificat diferențe semnificative statistic.  

 

Figura 10. Autoaprecierea exteriorului de către persoanele care învață și care 

sunt angajați 

 

Figura 11. Autoaprecierea exteriorului de către persoanele care sunt angajate și 

pensionate 

Subiecţii angajați în relație cu cei care fac studii cum și cu cei pensionați, 

recrutaţi pentru cercetare nu au prezentat diferenţe semnificative statistice ce ţin de 

autoaprecierea exteriorului, valorile fiind la nivel pozitiv.  

 

Figura 12. Autoaprecierea exteriorului de către persoanele care învață și care 

sunt pensionați 
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Următoarea analiza comparativă a fost realizată între participanții care fac studii 

și cei pensionați. Datele sunt prezentate în Figura 12.   

În urma comparării rezultatelor obținute, am determinat diferențe semnificative 

statistice, s-au atestat la autoaprecierea corpului t = -1, 915 cu pragul de semnificație 

are valoare de p = 0, 050, în cadrul autoaprecierii modalității de prezentare a exteriorului 

t = 2, 328 cu pragul de semnificație cu valoarea de p = 0, 021<0, 05, și autoaprecierii 

comportamentului rolurilor t = -2, 095, cu pragul de semnificație cu valoarea de p = 0, 

038<0, 05.  

Tabelul 4. Compararea mediilor privind autoaprecierea exteriorului de către 

persoanele care învață și sunt pensionați 

 t-test for Equality of Means 

t df Sig. 
(2-

tailed) 

Mean 
Differen

ce 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Autoaprecierea 

feței 

Equal variances assumed , 698 135 , 487 , 14742 , 21135 -, 27057 , 56541 

Equal variances not assumed , 696 132, 123 , 488 , 14742 , 21184 -, 27161 , 56645 

Autoaprecierea 

corpului 

Equal variances assumed 1, 915 135 , 050 , 39213 , 20476 -, 01282 , 79708 

Equal variances not assumed 1, 918 134, 913 , 050 , 39213 , 20444 -, 01220 , 79646 

Autoaprecierea 

modalității de 

prezentare a 
exteriorului 

Equal variances assumed 2, 328 135 , 021 , 49220 , 21142 , 07408 , 91032 

Equal variances not assumed 2, 330 134, 990 , 021 , 49220 , 21125 , 07440 , 90999 

Autoaprecierea 
comportamentu

lui expresiv 

Equal variances assumed -, 634 135 , 527 -, 14000 , 22089 -, 57685 , 29685 

Equal variances not assumed -, 633 132, 994 , 528 -, 14000 , 22127 -, 57767 , 29767 

Satisfacția de 

exterior 

Equal variances assumed -, 730 135 , 467 -, 19136 , 26216 -, 70983 , 32710 

Equal variances not assumed -, 733 132, 675 , 465 -, 19136 , 26114 -, 70790 , 32517 

Atitudinea față 

de propria 
vârstă 

Equal variances assumed -1, 457 135 , 147 -, 31441 , 21581 -, 74123 , 11240 

Equal variances not assumed -1, 465 128, 756 , 145 -, 31441 , 21457 -, 73894 , 11012 

Autoaprecierea 

comportamentu
lui, rolurilor 

Equal variances assumed -2, 095 135 , 038 -, 44810 , 21386 -, 87105 -, 02515 

Equal variances not assumed -2, 114 119, 460 , 037 -, 44810 , 21197 -, 86782 -, 02839 

Astfel subiecții pensionați au o autoapreciere a exteriorului mai favorabilă 

comparativ cu studenții, ceea ce este logic, pensionarii fiind deja realizați în viața 

profesională și au libertate financiară, însă este straniu că autoaprecierea corpului la 

studenți este mai joasă comparativ cu pensionarii, aceasta poate fi lămurit prin faptul că 

studenții sunt mai tineri și se inspiră din idealurile impuse de mass media. La celelalte 

scale nu s-au identificat diferențe semnificative statistic.  
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Figura 10. Autoaprecierea exteriorului de către persoanele cu nivel diferit al 

veniturilor 

În cadrul cercetării de față au fost identificate diferențe statistic semnificative 

ale autoaprecierii aspectelor exteriorului de către persoane cu statut economic jos și 

mediu sau înalt (a feței, comportamentului expresiv și comportamentului rolurilor – p ≤ 

0, 05).  

Tabelul 5. Compararea mediilor privind autoaprecierea exteriorului de 

către persoanele cu nivel diferit al veniturilor 

 t-test for Equality of Means 

t df Sig. 
(2-

tailed) 

Mean 
Differen

ce 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Autoaprecierea 
feței 

Equal variances assumed -2, 296 298 , 022 -, 34593 , 15069 -, 64249 -, 04937 

Equal variances not assumed -2, 176 204, 494 , 031 -, 34593 , 15894 -, 65930 -, 03256 

Autoaprecierea 

corpului 

Equal variances assumed -1, 759 298 , 080 -, 26472 , 15048 -, 56086 , 03142 

Equal variances not assumed -1, 698 218, 636 , 091 -, 26472 , 15585 -, 57189 , 04245 

Autoaprecierea 

modalității de 

prezentare a 
exteriorului 

Equal variances assumed -1, 134 298 , 258 -, 18635 , 16440 -, 50989 , 13719 

Equal variances not assumed -1, 097 220, 780 , 274 -, 18635 , 16982 -, 52102 , 14832 

Autoaprecierea 
comportamentu

lui expresiv 

Equal variances assumed -1, 895 298 , 050 -, 30922 , 16316 -, 63032 , 01188 

Equal variances not assumed -1, 863 233, 270 , 050 -, 30922 , 16597 -, 63621 , 01777 

Satisfacția de 

exterior 

Equal variances assumed -, 908 298 , 364 -, 17442 , 19202 -, 55230 , 20347 

Equal variances not assumed -, 885 226, 168 , 377 -, 17442 , 19702 -, 56264 , 21381 

Atitudinea față 

de propria 
vârstă 

Equal variances assumed -, 602 298 , 548 -, 09470 , 15741 -, 40447 , 21506 

Equal variances not assumed -, 578 214, 107 , 564 -, 09470 , 16396 -, 41789 , 22848 

Autoaprecierea 

comportamentu

lui, rolurilor 

Equal variances assumed -2, 970 298 , 003 -, 50361 , 16955 -, 83729 -, 16994 

Equal variances not assumed -2, 848 213, 224 , 005 -, 50361 , 17681 -, 85214 -, 15509 

Corelația datelor a indicat la un raport pozitiv între atitudinile față de diverse 

aspecte ale exteriorului propriu și statutul economic estetica facială p = 0, 022<0, 05; 
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autoaprecierea comportamentului expresiv p = 0, 050; autoaprecierea 

comportamentului, rolurilor p = 0, 03<0, 05.  

Concluzii 

Componenetele aspectului exterior, sunt permаnent аfectаte și influențаte de 

toаte percepțiile, experiențele și аcțiunile noаstre. Аșа cum emoțiile și аcțiunile noаstre 

sunt insepаrаbile de imаgineа aspectului exterior, deci și emoțiile și аcțiunile аltorа sunt 

insepаrаbile de componenetele fizicului lor [3]. Autoaprecierea aspectului exterior 

аcționeаză cа o reprezentаre а integrității omului. Аceаstа este o educаție psihologică 

integrаtă [2]. Cu аlte cuvinte, fiecаre persoаnă аre propriа percepție а propriei reаlități 

și а аtitudinii sаle fаță de componentele aspectului său exterior.  

În articolul dat am prezentat distribuirea subiecților eșantionului cercetat în 

dependență de o serie de variabile ce pot influența datele în ceea ce privește 

reprezentările sociale ale frumuseții, atitudini față de aspectul exterior. Astfel eșantionul 

este caracterizat de ambele sexe – femei și bărbați, de vârstă cuprinsă între 18-61 ani, 

de statul marital – căsătorit și necăsătorit, de statutul ocupațional – student, angajat și 

pensionat, de statutul academic (nivelul de studii) – colegiu/BAC, studii superioare 

incomplete, studii superioare, de nivelul de venit – jos, mediu și înalt. În articol sunt 

prezentate date primare, și anume date comparative ale atitudinilor față de aspectul 

exterior determinate cu ajutorul metodei de interpretare și evaluare a semnificațiilor 

componentelor aspectului exterior (Labunskaia V. A. și Belughina E. V.) în dependență 

de variabilele menționate.  

În general pe eșantion am obținut valori medii spre înalte în autoaprecierea 

exteriorului, adică exteriorul și toate componentele acestuia sunt percepute favorabil, 

pozitiv, adecvat. În analiza comparativă între bărbați și femei s-au atestat valori ridicate 

la femei în comparație cu bărbații, fapt foarte interesant având în vedere că femeile sunt 

cel mai des nemulțumite de exterior și tind să se înfrumusețeze, merg la salon, folosesc 

cosmetică atât facială cât și corporală: presupunem că suntem martori la o schimbare în 

percepția frumuseții și a aspectului exterior față de bărbați impusă de realitatea 

contemporană individualistă și materialistă.  

Comparând datele metodei între subiecții căsătoriți și cei necăsătoriți s-au 

atestat diferențe la autoaprecierea comportamentului și rolurilor – cei căsătoriți au valori 

mai înalte la această scală. În general, la nivel comparativ cei căsătoriți se autoapreciază 

la un nivel puțin mai înalt ca persoanele necăsătorite. Presupunem că acest fapt se 

datorează suportului emoțional și moral pe care cei căsătoriți îl primesc în mediul 

familial, precum și împlinirea rolului de mamă, tată la fel este important.  

În ceea ce privește variabila „nivelul de studii” sunt diferențe mici între 

subgrupuri. Am comparat grupul cu colegiu/BAC finisat și cei cu studii superioare. 

Astfel la persoanele cu studii superioare valorile la scalele de autoapreciere a 

exteriorului sunt mai înalte ca la cele cu studii „medii” (secundare de bază). Iarăși putem 

explica acest fapt prin importanța statutului de absolvent al studiilor superioare.  

Comparând datele între persoanele cu statut ocupațional student și cei ce sunt 

angajați în câmpul muncii practic nu s-au atestat diferențe, doar la scalele satisfacția de 
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exterior, autoaprecierea rolurilor, atitudinea față de vârsta proprie valorile la cei angajați 

sunt mai înalte. Acest fapt poate fi explicat prin incertitudinea în viitor care persistă la 

persoanele care încă învață.  

Analiza comparativă a datelor metodei la persoanele angajate și cele pensionate 

a atestat diferențe la scalele autoaprecierea corpului și autoaprecierea modalității de 

prezentare a exteriorului, la cele pensionate fiind valori mai mici, ceea ce se explică prin 

influența vârstei asupra atitudinii față de exterior și posibilitatea de menținere, 

preocupare și îngrijirea acestuia. Însă comparând datele între studenți și pensionari s-a 

atestat că subiecții pensionați au o autoapreciere a exteriorului mai favorabilă 

comparativ cu studenții, ceea ce după părerea noastră se explică prin faptul că 

pensionarii sunt deja realizați în viața profesională și au libertate financiară, însă este 

straniu că autoaprecierea corpului la studenți este mai joasă comparativ cu pensionarii, 

aceasta poate fi explicat prin faptul că studenții sunt mai tineri și se inspiră din idealurile 

impuse de mass media.  

Și în sfârșit comparând datele între persoanele cu nivel de venit jos și persoanele 

cu nivel de venit mediu s-au atestat valori mai ridicate la persoanele asigurate material, 

care sunt sigure în faptul că dacă apare sentimentul de nemulțumire cu aspectul său 

exterior – au posibilitatea de a investi bani pentru a ameliora starea fizică, aspectul 

exterior, îngrijirea feței, corpului, abonament la sală, etc.  

Concluzionăm, că stereotipurile, normele și rolurile sociale au influență majoră 

asupra autoaprecierii exteriorului la persoane, ceea ce au și arătat valorile înalte la 

persoanele căsătorite, absolvenți, la persoane angajate și la cele cu venit înalt.  
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ATTITUDES OF SIGNIFICANT ADULTS IN THE LIVES OF YOUTH 

REGARDING ISSUES OF SEXUAL EDUCATION AND DEVELOPMENT IN 

THE ARAB SECTOR IN ISRAEL 

ACTIVITĂȚI ALE ADULȚILOR SEMNIFICANTE PIENTRU VIAȚA 

TINERETULUI PRIVIND EDUCAȚIA ȘI DEZVOLTAREA SEXUALĂ ÎN 

SECTORUL ARAB DIN ISRAEL 

Jomana Khalaila, Israel, PhD student, Ion Creangă Pedagogical State University 

Jomana Khalaila, Israel, doctorand, Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă 

Abstract. The author decided to go with this topic since, through her own work 

experience, she has discovered that the puberty stage is a significant age in many factors that 

surround the social lives of adolescents, especially factors relating to the field of sex education, 

the stage where they develop their own personal identity. Therefore, the author is aware of the 

significance in understanding the means, study plans and tools that should be used in order to 

reveal and bestow vital information to adolescents in the field of sex education.  

Rezumat. Autorul a decis să abordeze acest subiect, deoarece, prin propria experiență 

de muncă, a descoperit că stadiul de pubertate este o vârstă semnificativă activând mai mulți 

factori în viața socială a adolescenților, în special factorii care țin de domeniul educației 

sexuale, este etapa unde aceștia își dezvoltă propria identitate personală. Prin urmare, autorul 

este conștient de semnificația înțelegerii mijloacelor, planurilor de studiu și instrumentelor care 

ar trebui utilizate pentru a dezvălui și a oferi informații vitale din domeniul educației sexuale 

adolescenților.  

Keywords: youth health, mental, emotional, physical, sexual, parental knowledge, age 

appropriate thinking, school guidance for parents, educational counseling within the Arab 

society.  

Termeni-cheie: sănătatea tinerilor, cunoștințe mentale, emoționale, fizice, sexuale, 

părinți, gândire adecvată vârstei, îndrumare școlară pentru părinți, consiliere educațională în 

cadrul societății arabe.  

Introduction 

The author decided to go with this topic since, through her own work experience 

as a pedagogic counsellor, she has discovered that the puberty stage is a significant age 

in many factors that surround the lives of adolescents, especially factors relating to the 

field of sex education, the stage where the pupils develop their own personal identity. 

Therefore, the author is aware of the significance in understanding the means, study 

plans and tools that are to be used in order to reveal and bestow vital information to 

adolescents in the field of sex education. Subject's Importance.  

 The professional definition of "Sex Education" says that sex education as an 

activity to impart thinking, attitudes, behaviors and habits in all sexual contexts. The 

topic of sex education is a very important tough sensitive issue, especially during 

puberty, since this period signifies a time of one's sexual maturity. As a result, it is 

extremely important to create a significant educational process that through it, it will be 

possible to bestow effective and positive sex education for adolescents as well as 
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teachers, counselors and students' parents'. Moreover, we live a fast-paced life in a 

number of ways, for example a tremendous technological development that affects a 

very large extent that dominates our life, the smart phone, the computer, the I-Pad and 

other modern technologies. It is possible to convene to see many definitions of the 

subject with different opinions about what is possible and what is forbidden, as well as 

how one behaves in certain social situations, whether the things he saw on the Internet 

are real or not. The world of the internet is a wide domain where we can reach far and 

wide and enter various programs, and one of those is the subject of sex education. We 

can go there and view many different definitions relating to sex education as well as 

opinions; what is wrong, what is right, how to behave during certain social situations, 

whether the content that one has viewed on the internet is real or not. Therefore, it is of 

high importance for the subject of sex education to have a model that gives true and 

right information to maintain the boundaries and personal security of the students and 

to also calm the parents and the environment to live normal lives. Unfortunately, the 

current education system does not meet the emerging needs (physical, thinking, 

development). In the modern society, we are to deepen learning and to develop all kinds 

of programs that will help us build a new generation with awareness and positive allergy 

to the subject of sex education.  

Methodology 

Research Questions 

 A. Are there any disparities between counselors, teachers and parents' positions 

regarding topics related to sex education and sexual awareness during adolescence? 

 B. How do members of adolescents' environment made of parents, teachers and 

counselors grasp the issues of sex education? 

 C. What are the personality and environment oriented factors and properties 

that grant confidence and knowledge to parents, teachers and counselors that they can 

later pass on to adolescents?  

Hypotheses 

 A. There will be significant differences found between parents' attitudes and 

those of teachers and counselors.  

B. Teachers will be more open and less conservative about sex education than 

parents.  

C. A significant portion of teachers, counselors, and parents in the Israeli Arab 

sector will demonstrate conservatism in the field of sexual education for youth.  

Research Method 

This research's method will be integrated into the qualitative methodology for 

some of the significant people around the youth (counselors, teachers, parents). The 

researcher will survey a survey consisting of questions on several levels regarding 

attitudes and perceptions related to the field of sex education .She will also conduct 

quantitative in-depth interviews on the attitudes of people on sex education, which allow 

participants to express thoughts, feelings, attitudes, insights and worldviews in 
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spontaneity. In the first stage we will collect data, and data collected during the second 

stage will be processed data via statistical tools . 

Study Population 

Participants will be split into 3 primary groups: 

Group 1: Education counselors that work with teenagers – the research will 

focus on choosing counselors who represent the divergence within the Arab population 

in the best way possible. 12 counselors that include 6 school counselors from junior 

high and 6 high school counselors  .  8 Muslim counselors and 4 Christian counselors . 

All counselors have a Master's degree in educational counseling in colleges and 

universities .Age of counselors goes from 25-55 years old and their seniority in the field 

is between one year and 20 years of experience .The consultants represent different 

sectors such as villages, municipalities, north, and center . 

Group 2: Parents of adolescents – kids who are 12-18 years old, during the 

puberty stage  .  30 parents will participate in the study, which includes 15 Muslim 

parents and 15 Christian parents  .   20 parents between the ages of 30-55 and 10 parents 

aged 55 and older  . 15 parents with low socioeconomic status and low education, and 

15 parents with moderate socioeconomic status and higher education . 

Group 3: Teachers of adolescents – 30 teachers, ages of 25-55 .12 teachers, 

including 6 teachers who teach in junior high schools, and 6 teachers who teach in high 

schools. Teachers with 1-25 years of seniority are teachers or teachers who teach key 

subjects in the school, teachers who teach life skills, and teachers who have a good 

connection with students . 

Discussions 

Adolescence is commonly characterized by physical, behavioral, psychological, 

and cognitive changes. One of the most important expressions of this period is sexual 

maturity. Therefore, during adolescence, it is very important to educate about sexual 

behavior and healthy and optimal sexual perceptions. It is common to define sex 

education as an action that aids in designating thoughts, stances, measures, behaviors 

and habits all of which are related to sex [5].  

Sexual Maturity – The given name for the range of biological processes and 

physical changes occurring in the human body between childhood and adulthood, 

among other things, are characterized by the fact that the adult person is capable of 

multiplying .Sex Education in Israel – The integration of sex education in the Israeli 

educational system in an institutionalized manner began in the 1970s in an attempt to 

solve various social and moral problems among the country's youth [2]. The assumption 

of the education system at that time was that sex education programs could effectively 

solve social problems, premarital sex and sexually transmitted diseases ,while 

promoting education on sexuality and happiness [8]. Sex Education within the Arabic 

Society – Findings show that the majority of sex education is acquired by word-of-

mouth by talking to themselves or with older boys and by looking at sites with sexual 

content on the Internet or pornographic pamphlets ,while the program for promoting sex 

education in schools is almost never implemented. Educational Counseling Within the 
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Arab Society – Findings of Ben Asher [1] and Kalalian's [4] studies emphasize the role 

education counselors have in the Arabic society as mediators and social change agents. 

These roles stem mainly from the conflict between the Arab advisors' professional 

identity, which is based on Western representations, and their traditional cultural 

identity .Quality of Information given to youths at home is deficient, both as a result 

that parents are not the primary source for this information today and because parents 

do not know what outcomes they want to achieve through their explanations [3]. In 

addition, the quantity and quality of information decreases the lower the family's socio-

economic status is .Studies done today [6;7;9] highlight the need to strengthen teachers' 

efficiency in recognizing the needs of students and matching their response to declared 

needs. Reinforcing teachers' self-confidence and image reinforces their ability to in 

adapting into a more significant role in the students' lives as well as being more sensitive 

and attentive towards them . 

Conclusions of the study's contribution 

This study will contribute to the understanding of the significant attitudes of the 

people towards the subject of sex education and how to promote a positive educational 

process.  

Through insights that can be found in this study, the author will formulate a 

unique program for sex education for adolescents based on the values of Arab culture . 

Understanding the position of parents, their perceptions and the tools they have 

for their children's sexual education will be the first step to improve the situation in the 

Arab society.  
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Abstract. The problem of violence in the modern family has become a frequently 

discussed topic among the professional circle of educators and psychologists. On the one hand, 

due to the high level of divorce, the spread of civil marriages and the growth of illegitimate 

births, and on the other hand, the active migration process, a large number of Moldovan families 

become temporarily disintegrated and, as a rule, are not able to give children a proper 

upbringing and the right model of behavior. The growth of violence within the family indicates 

the need to draw the attention of specialists to this problem and offer psychologists and educators 

response methods to improve the atmosphere in which children can grow and form. This article 

will describe the problem of violence in single-parent and temporarily disintegrated families in 

order to attract the attention of specialists to this problem 

Аннотация. Проблема насилия в современной семье стала часто обсуждаемой 

темой̆ среди профессионального круга педагогов и психологов. С одной стороны, в связи 

с высоким уровнем разводов, распространением гражданских браков и ростом 

внебрачных рождений и с другой стороны, активным миграционным процессом, большое 

количество семей Молдовы становятся временно дезинтегрированными, и как правило, 

не способными дать детям надлежащее воспитание и правильную модель поведения. 

Рост насилия в рамках семьи свидетельствует о необходимости обратить внимание 

специалистов на данную проблему и предложить психологам и педагогам методы 

реагирования для улучшения атмосферы, в которой дети смогут расти и 

формироваться. В данной статье будет описана проблема насилия в неполных и 

временно дезинтегрированных семьях с целью привлечения к этой проблеме внимания 

специалистов.  

Keywords: violence, adolescents, crisis, single-parent family, temporarily disintegrated 

family, family institution. 

Ключевые-слова: насилие, подростки, кризис, неполная семья, временно 

дезинтегрированная семья, семейный институт.  

Понятие «насилие» очень прочно вошло в словарь 21 века. Никто не 

сомневается в том, что это явление опасно, хотя очень распространено. Насилие 

в рамках семьи требует пристального изучения. Некоторые дети могут счесть те 

или иные проявления насилия над собою как норма, но всех и объединяет одно – 
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ущерб для физического или психологического здоровья ребенка или опасность 

для его жизни [2].  

По мнению Агапова, насилие в семье или домашнее насилие – это 

умышленное нанесение физического и/или психологического ущерба и страдания 

членам семьи, а также угрозы совершения подобных актов, принуждение и 

лишение личной свободы. То есть насилие – это действие, посредством которого 

добиваются неограниченной власти над человеком, полного контроля над его 

поведением, мыслями и чувствами [1].  

Исследователь Р. Г. Петрова определяет домашнее насилие как 

агрессивные и враждебные действия в отношении других членов семьи, в 

результате чего объект насилия может получить вред, травму, быть униженным 

или умереть. По сути, под домашним насилием она понимает эмоциональное или 

физическое оскорбление, а также угрозу физического оскорбления» [9].  

Социологическая наука выделяет следующие формы семейного насилия 

[10]: 

- физическое насилие (избиение, побои); 

- сексуальное насилие (принуждение к половому акту, совершение 

сексуальных действий против воли); 

- психологическое насилие (изоляция, унижение, угрозы); 

- экономическое насилие (принуждение к работе, запрет на работу, 

финансовое ограничение и контроль); 

- пренебрежение (систематическая неспособность или отказ в 

обеспечении основных потребностей зависимого члена в самом необходимом: 

пище, одежде, медицинском уходе, защите и привязанности).  

Латентность потерпевших – еще одна серьезная проблема для помощи 

испытавшим насилие. Во-первых, это обусловлено нежеланием обращаться в 

правоохранительные органы. Также весомым аргументом для потерпевших 

является опасение потерять финансовую поддержку, без которой обеспечить себя 

или детей станет невозможным. Так женщины, которые подверглись побоям или 

унижениям со стороны мужа, хотят изменить ситуацию, однако не решаются 

сделать это, боясь афишировать ситуацию и подвергнуться осуждению со 

стороны общества, оставаться в одиночестве, в случае, если супруг будет 

подвергнут наказанию за преступление [5].  

В современном обществе семья как социальный институт переживает 

значительную трансформацию. Эволюция семьи, ее специфика и отношения 

между ее членами видоизменяются в условиях развития новых технологий, 

нового мироустройства, ритма жизни и нестабильной экономики. Можно сказать, 

что изменение структуры семьи и последствия недостаточно изучены и требуют 

серьезного вовлечения специалистов психологов и педагогов с целью помочь 

семейному институту оставаться жизнеспособным, так как именно он является 

главной составляющей социума.  
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Согласно Национальному бюро статистики, только по причине разводов 

количество неполных семей возрастает. Например: в 2018 году на 20 399 браков 

пришлось 10721 развод, что означает, что количество неполных семей становится 

больше или неполная семья и вовсе становится нормой [6]. В таком случае 

главная задача психологов и педагогов заключается в том, чтобы понять влияние 

такой семьи на ребенка чтобы оказать ему необходимую поддержку в процессе 

формирования личности. Необходимо уделить пристальное внимание проблемам 

современной семьи с целью оказать влияние на ее эволюцию и помочь семье 

исполнить свое первоначальное назначение.  

Экономическая нестабильность Республики Молдова стала еще одной 

причиной для роста количества неполных семей. Исследователи этого типа семей 

отмечают, что существуют различия между детьми, воспитанными в полных и 

неполных семьях, причем акцент смещен в сторону негативных особенностей 

личности из монородительской семьи, а корреляция между детской 

преступностью и неполной семьей давно доказана [8].  

Исследование И. В. Попова позволило выявить долю детей, 

воспитывающихся в разного типа неполных семьях. Среди женщин, у которых по 

разным причинам нет мужей, имеют одного ребенка – 26, 7 %; двоих детей – 32, 

7 %; троих – 11, 2 %; четверых – 4, 3 % и пятерых – 3, 4 %. Среди разведенных 

женщин 42, 8 % имеют одного ребенка и 37, 5 % – двоих детей. Среди женщин, 

состоящих в гражданском браке, 43 % имеют одного ребенка и 25% – двоих детей. 

Анализ обращений на телефон доверия по признаку "неполная семья" показал, 

что 53% звонков были связаны с проблемами внутрисемейного взаимодействия 

(дети-родители, супруги, подростки и среда). Согласно полученным данным, 85% 

детей и подростков, склонных к асоциальному поведению, - выходцы из 

неполных семей [4, с. 103]. Неполная семья возникает в силу разных причин, 

таких как: расторжение брака или отдельного проживания родителей, смерть 

одного из супругов, гражданский брак, внебрачное рождение детей. В условиях 

экономической нестабильности Молдовы, мы отмечаем дополнительную 

причину возникновения неполных семей, такую как: отъезд отца либо матери на 

заработки или возможное деление семьи на две части, когда каждая из них 

состоит из родителя и детей, если их несколько в семье.  

Массовая трудовая миграция по причине экономической нестабильности 

получила широкое распространение в Молдове. «Как следствие, в настоящее 

время на территории Молдовы выросло количество семей без детей, семей с 

одним ребенком, семей с одним родителем, разобщенных семей, с одной стороны, 

и все больше становится число детей, оставленных на попечение «кого-то» или 

вообще без присмотра, брошенных детей, с другой стороны. По данным проекта 

«Будущее наших детей» образовательного центра «Про Дидактика», в 2005 году 

«около 99547 детей школьного возраста остались дома одни в результате отъезда 

одного или обоих родителей на работу за границы республики». В то же время, 

«согласно данным Министерства образования Молдовы, 23 тысячи детей 

школьного возраста проживают без обоих родителей, будучи оставленными под 
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наблюдением старших братьев, бабушек/дедушек или других родственников» [3, 

с. 208]. В связи со сложившейся ситуацией семья на территории Молдовы вошла 

в серьезный кризис. Одним из ярких проявлений этого кризиса является 

нарастание проявления жестокости и насилия между членами семьи.  

В статье «Социальное сиротство – молдавский феномен или национальная 

трагедия», Наталья Селецкая приводит следующие данные: «Общая численность 

населения Молдовы примерно 3, 6 миллиона (Данные Департамента статистики 

на начало 2009 года) и 22, 1% из этого количества - дети до 18 лет. По примерным 

подсчетам треть из них живут без одного и каждый десятый - без обоих 

родителей. Получается, что из 788 970 наших детей 262 990 - из неполных семей, 

а 78 897 - вообще без родителей. По данным Центра по правам человека в 2010 

году 102 ребенка в нашей стране бросили школу. Ежегодно в отношении детей 

совершаются более 400 преступлений. В 2010 году число детей, которые 

пострадали от преступлений, увеличилось на 79 случаев, достигнув 515. Чаще 

всего дети страдают от изнасилований и грабежей» [1]. Иными словами, в 

Молдове сформировались целые города, где живут дети без родителей, которые 

растут, не имея представления о полной семьи, не видели примерную модель 

поведения.  

Казалось, что дополнение к Закону № 269-XIII от 09. 11. 1994 года о въезде 

и выезде в Молдову, предусматривающие обязательность наличия документа о 

оформления опекунства у выезжающих родителей на ближайшего родственника 

или опекунскую организацию, должен был решить проблему отсутствия у 

ребенка официального опекуна и его доступа к бесплатной медицине и другим 

преференциям. Однако это не решает вопрос его роста в полноценной семье и не 

гарантирует, что опекун, взявший на себя ответственность за воспитание и 

обеспечение элементарных нужд, будет проявлять сочувствие и любовь, ласку, 

понимание и принятие. Как правило, точка и обида на уехавших родителей, будет 

проявляться в агрессии, которую ребенок проявляет либо к ближайшим 

родственникам, братьям и сестрам, если таковые имеются, или ко всем 

окружающим.  

Согласно официальным данным национального бюро статистики [9], 

средний возраст создания семьи у парней составляет 28, 3 лет, у девушек - 25, 8 

лет, а средний возраст развода для мужчин в 2018 составил 39, 9 лет, а у женщин 

– 36, 6 лет. Это говорит о том, что в совместном браке мужчины и женщины в 

Молдове проживают примерно 11 лет и разводясь, как правило, у них остаются 

дети от 1-10 лет, которым приходится испытать на себе всю трагедию разлуки с 

любимым для них человеком. Если к этому времени в семье более одного ребенка, 

то согласно исследованиям, им легче перенести разлуку, так как они проявляют 

агрессию по отношению друг ко другу, что менее негативно воздействует на их 

индивидуум.  

Если говорить о временно дезинтегрированных семьях, то их количество 

также растет. Согласно того же национального ресурса, в 2017 году 110 000 

эмигрантов вернулось в страну и другие 180 000 покинули страну. С 2015 до 2018 
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года рост миграции среди мужчин и женщин продолжает расти. Самый высокий 

уровень отмечен в 2016 году, которые превышает на 26% по сравнению с 2015. 

Именно такое положение семейного института Молдовы объясняет 

озабоченность психологов, социологов. В социальных сетях и новостных 

порталах печатаются все большего статей с таким оглавлением статей, как: 

«Подростки уходят из дома», «Уровень детской преступности в Молдове растет», 

«Беспризорники Молдовы».  

«По данным последнего исследования Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ), 62, 4% юношей и 57, 8% девушек признались, что 

подвергались насилию в первые 18 лет жизни. Наиболее частыми были телесные 

наказания — 20, 2%, эмоциональное насилие — 15, 1% и эмоциональное 

пренебрежение — 13%» [6].  

До недавнего времени было принято считать, что насилие относится 

только к физическому аспекту, однако более широкое определение насилия мы 

встречаем в Конвенции о правах ребенка: «Для целей настоящего замечания 

общего порядка под "насилием" понимаются все формы "физического или 

психологического насилия, оскорбления или злоупотребления, отсутствия заботы 

или небрежного обращения, грубого обращения или эксплуатации, включая 

сексуальное злоупотребление" в соответствии с пунктом 1 статьи 19 Конвенции. 

Это определение насилия было избрано здесь с целью описания всех форм вреда 

детям, перечисленных в пункте 1 статьи 19, в соответствии с терминологией, 

использованной в исследовании Организации Объединенных Наций по вопросу о 

насилии в отношении детей от 2006 года, хотя другие термины, используемые для 

описания видов вреда (телесное повреждение, оскорбление, отсутствие заботы 

или небрежное обращение, плохое обращение и эксплуатация) имеет такую же 

силу. Обычно термин "насилие" зачастую понимается только как физический 

вред и/или намеренный вред. Однако Комитет очень настоятельно подчеркивает, 

что выбор термина "насилие" в настоящих замечаниях общего порядка ни в коей 

мере не должен трактоваться для сведения к минимуму значения и 

необходимости рассмотрения нефизических и/или ненамеренных форм вреда (в 

частности, таких как отсутствие заботы и плохое психологическое обращение)» 

[11].  

Выводы  

Из вышеперечисленного становится очевидно, что семейный институт в 

Молдове переживает кризис, который не может не отразиться на общественности. 

В то время как тысячи родителей эмигрируют, сотни тысяч детей лишаются 

возможности получить все необходимое для здорового формирования личности. 

В связи с этим, необходимо предпринять меры для повышения социальной 

ответственность у эмигрирующих родителей, помочь родителям, которые 

вернулись в страну, формировать такую модель поведения, которая бы не 

травмировала детей, для которых они возможно стали чужими, помочь детям, 

которые живут без родительской опеки, подготовить квалифицированных 

социальных педагогов и психологов, которые бы могли работать с детьми, 
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которые более остро испытывают на себе отсутствие родителей, регулярно 

обсуждать проблему насилия с школьными педагогами, которые сегодня 

находятся на передовой и первые испытывают на себе дисфункциональность 

семейного института.  
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Abstract. This article presents a bibliographic study on addiction. Is addiction a 

disease, a personality disorder or a learned behavior? There are researchers, such as Mark 

Lewis, emeritus professor at the University of Toronto, who believe that addiction is a learned 

behavior and a „social problem with disastrous medical consequences”. In contrast, WHO 

states that addiction is a disease that needs treatment since 1964. The National Institute for the 

Study of Substance Abuse (NIDA-USA), which funds over 90% of all addiction studies in the 

world, considers addiction to be a disease, which gives it a lot of credibility, and patients are 
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told that they are suffering from a chronic disease so as not to be stigmatized. Franz Rupert 

includes this problem in the primary traumas, due to the withdrawal of the maternal condition, 

its lack, the physical and emotional abandonment by the mother, or other physical and emotional 

abuse suffered by the child.  

Rezumat. În acest articol este prezentat un studiu bibliografic asupra dependenței. 

Dependența este o boală, o tulburare de personalitate sau un comportament învățat? Există 

cercetători, ca Mark Lewis, profesor emerit al Universității din Toronto, care consideră că 

dependența este un comportament învățat și o „problemă socială cu consecințe medicale 

dezastruoase”. În schimb, OMS declară că dependența este o boală care necesită tratament încă 

din 1964. Institutul național pentru studierea abuzurilor de substanțe (NIDA-SUA), care 

finanțează peste 90% din toate studiile despre dependență din lume, considera că dependența 

este o boala, ceea ce conferă multa credibilitate, iar pacienților li se transmite că suferă de o 

boala cronică pentru a nu fi stigmatizați. Franz Ruppert include această problematică în cadrul 

traumelor primare, datorită retragerii afecțiunii materne, lipsa acesteia, abandonul fizic și 

emoțional de către mama, sau alte abuzuri fizice și emoționale suferite de către copil.  

Keywords: addiction, learned behavior, disease, substance abuse, primary traumas.  

Termeni-cheie: dependenta, comportament invatat, boala, abuz de substante, trauma 

primara.  

Introducere 

„Capul ce se pleacă paloșul nu-l taie,  

Dar cu umilința lanțu-l încovoaie!”, scrie Dimitrie Bolintineanu în poezia, 

„Daniil Sihastru”. Acest mesaj „să lăsăm de la noi”, „sa înghițim și să tăcem”, să ne 

supunem cu umilință, a fost introiectat în inconștientul colectiv și folosit frecvent în 

manipularea copiilor, îndeosebi de către părinți pentru a induce sau menține o stare de 

dependență față de aceștia.  

Din punct de vedere etimologic, dependența provine din cuvântul francez, 

d`ependance, care înseamnă o stare de subordonare, de supunere, lipsa de autonomie, 

care depinde de ceva sau de cineva.  

„Este adevărat că, strict etimologic, cuvântul rob este echivalent cu sclav, ceea 

ce înseamnă om lipsit de libertate, captiv, prizonier sau dependent de un stăpân pentru 

care muncește silit. Există și situații în care cineva este numit rob sau sclav al unui 

viciu, cum ar fi, în zilele noastre, totala dependență de substanțe. Dar nu este mai puțin 

adevărat că rob sau sclav poate fi și un om al datoriei, un ins care își subordonează 

integral voința și acțiunile, unei pasiuni nobile, onorabile, cum ar fi, cercetarea 

științifică, muzica, literatura, artele, alpinismul sau speologia” [1, p. 105].  

Material si metoda 

Cauza dependenței 

In urma studiului bibliografic am desprins urmatoarele informatii despre 

dependenta.  

În aceste condiții, starea de dependență este indusă, introiectată și menținută 

copiilor de la o vârstă foarte mica. Părinții își obliga copii să ii asculte fără să se 

împotrivească, iar aceștia au întotdeauna urechea plecată la nevoile părinților de a nu le 

refuza nimic, încurajând în acest fel dezvoltarea unui comportament obedient, fără 
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limite personale și fără autonomie. Acesta este definiția stării de dependență și baza unui 

comportament învățat de copil în relația cu părinții pentru a fi acceptat de aceștia, 

reprimându-și propriile gânduri și sentimente, considerând că părinții sunt mai 

importanți decât ei.  

„Istoria copilăriei este un coșmar din care tocmai ne-am trezit. Cu cât mergem 

mai adânc în istorie, cu atât mai precara devine îngrijirea copiilor, preocuparea pentru 

ei, și cu atât mai mare probabilitatea ca ei să fie uciși, abandonați, bătuți, chinuiți și 

abuzați sexual. ”- spune psihologul American Lloyd deMause, citat de către Franz 

Ruppert [2, p. 88].  

Simptomatologie 

În acest fel, apar sentimente de vinovăție din identificarea cu „călăul”, „doar eu 

sunt vinovat ca sunt tratat așa de rău” [3, p. 80], neputința de a spune NU, renunțând la 

propria voință, la propria identitate și la posibilitatea de a se elibera din lanț. Atunci 

când nu știi cine ești, nu poți avea o cunoaștere autentică nici despre ceilalți, iar lipsa 

totala de delimitare duce la psihoza așa cum lipsa de rezonanță cu celălalt, la autism. 

Incapacitatea de a dezvolta un sentiment de sine, introiecția unei atitudini de inferioritate 

în relația cu părinții, traumele de abuz, de iubire și de identitate, stau la baza dezvoltării 

unei structuri de personalitate de tip dependent.  

Structurarea de personalitate dependentă, mediul familial abuziv și mediul 

social constrictiv contribuie la dezvoltarea dependenței.  

Dependența care este atât fizică, cât și psihologică, se definește prin nevoia de 

a consuma o substanță (dependența fizică) sau un comportament într-un mod obsesiv-

compulsiv (dependența psihologică). Compulsia este o poftă imperioasa de a consuma 

într-un moment foarte scurt cu scopul de a evita o anumita stare sau de a preveni 

sevrajul. Un alt simptom al dependenței, este creșterea toleranței (e nevoie de un consum 

mai mare pentru a obține același efect) care duce la creșterea consumului până la abuz. 

Abuzurile repetate conștient sau inconștient determină pierderea capacitații de control 

pentru tot restul vieții. Astfel, singura cale de recuperare din dependență este abstinența. 

Abstinența însă, nu este scopul în vindecare, ci un mijloc pentru că în stare de luciditate 

persoana dependentă să conștientizeze cauza psihologica care ii determina acest 

comportament, dar și conștientizarea din întreaga să experiență de viață a resurselor care 

îl pot ajuta în vindecare.  

Dependența este o boală, o tulburare de personalitate sau un comportament 

învățat? 

Există cercetători, ca Mark Lewis, profesor emerit al Universității din Toronto, 

care consideră că dependența este un comportament învățat și o “problemă socială cu 

consecințe medicale dezastruoase”. În schimb, OMS declară că dependența este o boala 

care necesită tratament încă din 1964.  

Institutul național pentru studierea abuzurilor de substanțe (NIDA-SUA), care 

finanțează peste 90% din toate studiile despre dependență din lume, considera că 

dependența este o boala, ceea ce conferă multa credibilitate, iar pacienților li se 

transmite că suferă de o boala cronică pentru a nu fi stigmatizați.  
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Franz Ruppert include această problematică în cadrul traumelor primare, 

datorită retragerii afecțiunii materne, lipsa acesteia, abandonul fizic și emoțional de 

către mama, sau alte abuzuri fizice și emoționale suferite de către copil. Ruppert în 

„Trauma, atașament, constelații familiale-psihoterapia traumei” [4, p. 101] considera 

cauza esențială a dependenței, experiențele traumatice primare dar și cele de la vârste 

mai mari care pot fi o prelungire a suferinței primare. El consideră că acest 

comportament se datorează evitării trăirii traumatice, prin inhibarea și cenzurarea 

emoțiilor de anxietate, furie sau starea de hipervigilență care produce insomnii sau chiar 

cu scopul de a desensibiliza, dezinhiba o anumita stare indusă de traumă.  

Orice comportament cu rol de „drog”, anesteziază sau dezinhibă totodată, 

pentru a diminua un anumit nivel fiziologic de excitație sau pentru a produce un anumit 

nivel de excitație. Țigările, de exemplu care ocupă primul loc în lume în ce privește 

frecvența consumului și a numărului de consumatori, produce atât efecte de calmare cât 

și efecte violente. Apoi, alcoolul, marijuana, heroină, medicamentele psihotrope 

calmante au un efect de inhibare a excitației, pe când ecstasy, speed, cocaina produc o 

stare crescuta de excitație.  

Pe lângă consumul abuziv de substanțe, există și consum abuziv de un anume 

comportament și anume: de telefon, de internet, de jocuri video, de jocuri de noroc, de 

sex, de cumpărături, de mâncare, de munca, de pornografie, de sport și alte 

comportamente care sunt „consumate” într-un mod abuziv.  

Rezultate și discutii 

Specificul dependențelor 

Dependența de alcool - se caracterizează printr-un consum abuziv de alcool cu 

creșterea tolerantei la alcool, cu renunțarea la propria persoana, la propria familie și la 

propriile activități profesionale în favoarea consumului prin deteriorarea sănătății atât 

fizice cât și psihice. În acest tip de dependență, relațiile cu ceilalți devin foarte afectate 

pana la ruperea acestora.  

Jellinek identifica următoarele faze ale dependenței de alcool: 

- faza prealcoolică, simptomatică; 

- faza prodromală - lacune ale memoriei, sentimente de vinovăție; 

- faza critica - pierderea autocontrolului; 

- faza cronica, unde dependentul este prins în cercul vicios descris foarte bine 

de Antoine de Saint Exupery în „Micul Prinț”: 

 < - Ce faci acolo?. . .  

- Beau. . .  

- Si de ce bei? Îl întrebă micul print.  

- Ca să uit. . .  

- Ce să uiți? - îl cerceta micul print, . . .  

- Ca să uit că mi-e rușine. . .  

- Și de ce îți e rușine? întrebă micul prinț, dorind să îi vină în ajutor.  

- Rușine că beau. > [5, p. 23].  
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Dependența de telefon se caracterizează prin folosirea excesivă și verificarea 

acestuia de câteva ori pe zi fără să se poată despărți de acest obiect, simte că sună sau 

vibrează fără ca telefonul să facă asta sau trăirea imperioasa de a răspunde la mesaje 

imediat, chiar dacă nu este necesar un răspuns imediat, datorită unui sentiment de teamă 

mai ales în situația pierderii sau uitării acestuia, atunci când aparatul rămâne fără semnal 

sau fără credit. Această dependență este numită nomofobie (no mobile phone phobia).  

Dependența de sex se caracterizează printr-un comportament sexual compulsiv 

și obsesii sexuale care le afectează calitatea vieții.  

Dependența de internet se manifestă prin obsesia de a folosi internetul într-un 

mod compulsiv în detrimentul sau în lipsa comunicării cu familia. Din punct de vedere 

fizic produce dureri de spate, de cap sau de ochi și chiar leziuni cerebrale, dar poate 

duce și la o epuizare fizică care poate fi fatală. Din punct de vedere psihic, produce 

izolare socială, oboseală, stres chiar și familiei și lipsă de comunicare cu ceilalți.  

Dependența de jocuri video se caracterizează prin folosirea excesivă a jocurilor 

în detrimentul altor activități chiar dacă există consecințe negative.  

Dependența de droguri afectează consumatorul atât fizic cât și psihic. În plan 

fizic, în creier se produc anumite modificări neurochimice care afectează capacitatea de 

control și de decizie, consumul compulsiv devine din ce în ce mai puternic, în cantități 

din ce în ce mai mari până la atingerea efectului scontat. Drogurile pot imita 

neurotransmițătorii, care sunt produși natural de creier, păcălind receptorii creierului și 

activând anumite celule nervoase să trimită mesaje nefirești, dar și supra stimulând 

sistemul de recompensă al creierului.  

În plan psihic, obsesia pentru consum crește odată cu creșterea toleranței 

organismului.  

Dependența de fumat este provocată de substanța din tutun, nicotina care 

produce perturbări la nivel cerebral prin secreția de dopamină, obținând o stare de 

plăcere de moment. Aceasta stare de plăcere este urmărită apoi din ce în ce mai des, 

consumul de tutun crescând odată cu creșterea toleranței, astfel că persoana ajunge să 

abuzeze. Abuzul de tutun determină și apariția unor probleme cardiovasculare, 

disfuncții erectile la bărbați dar și probleme bronhopulmonare grave precum, cancerul. 

Din punct de vedere psihic, fumatul este folosit în momentele de stres, în momente de 

socializare și relaxare, în asociere cu alcool sau în timpul șofatului și întâmpină 

dificultăți de renunțare chiar și în condiții de boală, renunțând mai degrabă la acele 

activități sau locuri care îl îngrădesc în a fuma.  

Dependența de mâncare descrie o poftă excesivă pentru a mânca chiar și atunci 

când nu simți foame, cantități mari de mâncare consumate într-un mod compulsiv mai 

ales ca antidot în anumite stări emoționale care sunt evitate prin abuzul de mâncare.  

Dependența de munca apare atunci când nevoia de a munci este atât de 

exagerată încât sănătatea este pusă în pericol, pofta de viață și calitatea vieții scade. Încă 

din trecut și până în prezent, munca efectuata într-un mod compulsiv a fost și este 

valorizata de familie și societate în Romania. În prezent oamenii de știință au început să 

se preocupe de acest fenomen numit workaholism.  
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Dependența de sport încă nu este recunoscută medical. În prezent tot mai multe 

studii constată o preocupare exagerată (obsesia pentru sport) față de efectuarea de 

exerciții fizice, mai ales pe fondul unor tulburări alimentare, a stimei de sine scăzute sau 

a unor tulburări emoționale dificil de gestionat, chiar și în cazul unor daune fizice cum 

ar fi întinderea musculară, dureri de spate sau probleme articulare.  

Dependența de cumpărături se poate recunoaște prin a cheltui mai mult decât 

permite situația financiara proprie, cumpărând și lucruri pe care nu le va folosi niciodată, 

obsesia permanentă centrată pe cumpărături (ce cumpără, cum, când și cu ce poate 

cumpăra) prin a face cumpărături pe un fond emoțional de tristețe sau furie cu scopul 

de a obține o stare de plăcere prin secreția de dopamină și eliberarea endorfinelor, ca 

mai apoi să apară sentimente de vinovăție și încercări de a returna produsul sau 

produsele. Acest comportament poate afecta relațiile cu cei din jur.  

Dependența emoțională.  

Teama de respingere și nevoia de a fi acceptat manifestate în mod inconștient, 

determină dezvoltarea de relații de dependență emoțională. Sentimentul de identitate 

personală - „cum sunt eu?” este atât de diminuat în încercarea de a se conforma 

dorințelor celorlalți în vederea acceptării de către aceștia, încât e „nevoie” de o altă 

persoană care să îi satisfacă propriile nevoi de respect, iubire, atenție și chiar acceptare 

necondiționată. Aceasta definește stare de dependență emoțională sau dependență de 

relații, care își are originea într-o „sensibilitate materna precara și slab dezvoltata care 

se vădește în faptul că, în contactul cu copilul, mama este prea mult preocupată de 

propriile necesitați și dispoziții. Ea mai mult induce în copil propriile ei necesitați decât 

poate să recunoască necesitățile copilului. Apoi, ea stimulează prea violent sau prea 

slab copilul, îl hrănește prea puțin sau prea mult, îl ține din scurt prea mult timp sau îl 

lasă prea mult timp singur. In felul acesta, copilul capătă o percepție deformată a 

propriilor necesitați și a ființei sale. El nu va putea astfel, să își dezvolte autonomia, ci 

va deveni un fel de copie a structurilor psihice rănite sau confuze ale mamei sale. 

Individualitatea lui este în pericol. ” [6, p. 50]. Aceasta este dinamica în care va 

funcționa individul în orice relație, dar va fi mult mai evidentă în relația de cuplu, 

datorită timpului mult mai îndelungat petrecut împreuna. Pornind în viață cu așteptarea 

ca celălalt partener de relație să răspundă cu precizie nevoilor sale exprimate sau 

neexprimate, așa cum aștepta ca mama să îl vadă în nevoile sale primare, uneori chiar 

abuzând de partener, își va consuma propria viață în frustrări, tensiuni interioare, furie, 

frici și un permanent sentiment de respingere, până în momentul în care va fi disponibil 

să conștientizeze că se folosește de celălalt pentru a umple golul interior dar și pentru a 

evita contactul cu suferința sa.  

Concluzii 

Indiferent de tipul de dependență pe care o dezvolta o persoana, ea își are 

originea în calitatea relației primare materne. Indisponibilitatea afectiva a mamei lasă 

un gol emoțional pe care apoi copilul caută inconștient să îl umple cu „orice” - cum 

spune Gabor Mate pentru a obține o stare de plăcere de moment ca mod de a supraviețui 

traumei de iubire. Dr. Gabor Mate, expert în dependențe definește dependența ca: „este 

exprimată în orice comportament după care o persoană tânjește, pentru că îi produce 
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o plăcere temporară sau o ușurare și din cauza căruia suferă consecințe neplăcute. Ea 

sau cei din jurul ei. Și nu poate renunța. În ciuda efectelor negative. Nu am spus droguri. 

Am spus orice comportament. Deci pot fi droguri, alcool, țigări, bineînțeles, orice 

substanță, dar poate fi și sex, relații, mâncat, jocuri de noroc, cumpărături, muncă, 

internet, pornografie, poate fi telefonul mobil, orice, Facebook, bineînțeles, orice” [7].  
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Abstract. Most young parents today are those who in their childhood were either left 

without the care of parents abroad, or adult family members went through a period of transition 

and economic instability and focused on material income and less on time given to children. The 

explanation of the parents at that time was most often: "As parents, we tried to have something 

to put on the table and to dress them, and we didn't have enough time for play or other activities". 

Today, parents practically refuse to listen to the suggestions of their grandparents in their 

children's education and tend to compensate to the maximum what they did not receive as 

children: to buy them toys, to fulfill all their children's desires, to satisfy all their whims, 

including leaving them in front of phones, TVs or other gadgets. The development of the child's 

brain in the first years of life depends on how much care he/she will take from the parent, but 

also how much the child will be allowed to know the world around him/her by: manipulating 

and researching objects, experiencing various actions and possibilities with the same objects or 

compared to others, the way he/she is spoken to and explained how things happen. Children who 

are always focused on video images from gadgets are not interested in social and routine life, 

they get used to fast images that revolve around them (due to the speed of transmission of video 

actions), and in real life objects have a slower movement. As a consequence, they become 

hyperactive, with hysterical behaviors taken from the video, with schoolchildren who have no 

functionality in real life and an enormous lack of self-service, emotional expression and 
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communication skills: understanding adult language or fulfilling life and security related 

commands. As a consequence, the number of children with various behavioral or language 

disorders, labeled with various diagnoses, is increasing, but in reality it is a pedagogical neglect 

on the part of parents and the enormous amount of time spent in the video environment.  

Rezumat. Majoritatea tinerilor părinți de astăzi sunt cei care la timpul lor în copilărie 

fie erau rămași fără grija părinților plecați peste hotare, fie că membrii adulți ai familiei treceau 

prin perioada de tranziție și instabilitate economică și puneau accent pe veniturile materiale și 

mai puțin pe timpul acordat copiilor. Explicația părinților de atunci cele mai dese ori fiind: ”Noi 

părinții ne străduiam să avem ce le pune pe masă și să-i îmbrăcăm, iar timp pentru joacă sau 

altceva activități nu ne ajungea”. Azi părinții practic refuză să asculte sugestiile buneilor în 

educația copiilor și au tendința să compenseze la maxim ceeea ce nu au primit în copilărie: să 

le cumpere jucării, să le îndeplinească toate dorințele copiilor, să le satisfacă toate mofturile 

inclusiv să îi lase în fața telefoanelor, tv sau alte gadjet-uri. Dezvoltarea creierului copilului în 

primiii ani de viață depinde de cît de multă grijă va avea din partea părintelui, dar și de cît 

copilului i se va permite să cunoască lumea din jur prin: a manipula și cerceta obiecte, a 

experimenta diverse acțiuni și posibilități cu aceleași obiecte sau în comparație cu altele, de 

felul în care i se vorbește și se explică cum au loc lucrurile. Copii care stau mereu țintiți spre 

imaginile video din gadjet-uri nu le este interesantă viața socială și rutinală, ei se deprind cu 

imagini rapide care se învîrt în jurul lor (din cauza vitezei de transmitere a acțiunilor video), iar 

în viața reală obiectele au o mișcare mai lentă. Respectiv drept consecință ei devin hiperactivi, 

cu comportamente isterice preluate din video, cu ecolalii care nu au funcționabilitate în viața 

reală și o lipsă enormă de abilități de autoservire, exprimare emoțională și de comunicare: 

înțelegere a limbajului adultului sau a îndepliniii comenzilor ce țin de viața și securitatea lui. 

Ca consecința crește numărul copiilor cu diverse tulburări de comportament sau limbaj, 

etichetați cu diverse diagnoze, însă în realitate este o delăsare pedagogică din partea părinților 

și timpul enorm de mult petrecut în mediul video.  

Keywords: gadget, young age, behavioral disorders, pedagogical neglect.  

Termeni-cheie: gadjet, vîrsta fragedă, tulburări de omporatment, delăsare pedagogică.  

Suntem în anii dezvoltării tehnicii cu viteza cosmică. Astăzi avem acces la 

diverse resurse informaționale, peste tot avem informații de diferită calitate, informații 

care se susține reciproc sau total contradictorie. Tinerii de astăzi sunt copii anilor 1980 

care au trăit într-o periaodă de multe schimbări radicale: de tradiții, sisteme politice, 

economice, deschideri de granițe, etc. Aceasta le-a oferit o bună dezvoltare și un salt 

puternic în formarea lor ca persoanlități și ca posibilități de a deveni mai puternici, mai 

siguri pe ei, cu abilități în diferite domenii. Numai că orice schimbare are cu sine nu 

doar aspecte pozitive, deseori în procesul de creștere și învățare a noilor abilități noi 

facem și multe greșeli sau avem de suportat mai multe consecințe care apar mult mai 

tîrziu după ce a avut loc schimbarea.  

În continuare mă voi referi la tinerii părinți și efectele gadjeturilor în dezvoltarea 

copiilor de vârstă fragedă. Există o poveste veche unde o mamă tânără vine la un stareț 

și întreabă: ”Cînd trebuie să mă ocup de sănătatea și educația copilului meu?” Starețul 

o întreabă cu calm: ” Ce vîrstă aveți dvs și copilul dvs?” Femeia tînără a răspuns: ”Eu 

am 25 de ani, iar copilul meu e mic are doar 3 ani”. Starețul fără a sta pe gînduri a 

răspuns cu multă încredere în voce: ” Ai întîrziat cu 25 de ani să te gîndești la sănătatea 

copilului tău și cu 3 ani jumătate în urmă trebuia să înceapă educația copilului tău. ” 
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Femeia îngîndurată a plecat și nu putea să înțeleagă ce a avut în vedere starețul, astăzi 

avem multe cunoștințe ce pot explica cuvintele de atunci ale acelui stareț.  

Psihiatrul de copii britanic John Bowlby și psihologa canadiană Mary 

Ainsworth au dezvoltat teoria atașamentului ce stau la baza formării relației mamă-copil 

pe baza schimbărilor care au loc în primii ani de viață între ei [2]. Ulterior pe parcursul 

vieții copilul care devine adult formează alte relațiile emoționale cu diferite persoane, 

însă tipul de relație și forma în care reacționează emoțional în diversele situații, 

probleme sau succese depind foarte mult de felul în care reacționa mama în frageda 

copilărie a acestui copil.  

Nevoile copilului în primi ani de viață sunt satisfăcute datorită adulților din 

viața lui și în primul rînd mama care îi oferă grijă, protecție și siguranță în perioada 

intrauterină cît și în următorii ani pînă la includerea lui în societate. Mama și tatăl 

copilului sunt primele persoane care pun baza fiziologică, genetică implicînd toate 

abilitățile pe care le au privitor la creșterea și dezvoltarea copiilor lor pe viitor.  

Înainte de apariția gadjeturilor sursele de informare despre cum se dezvoltă și 

crește un copil erau părinții, buneii prin tradițiile transmise din moși-strămoși sau știința 

care era transmisă de la medici, profesori și cărțile puse la dispoziția tinerilor părinți 

prin bibliotecile comunitare. Cea mai sigură sursă de informare erau persoanele ce aveau 

copii și puteau să își împărtășe experiențele din propria viață. Astfel erau limitate 

posibilitățile părinților de a obține noi cunoștințe despre creșterea și educarea copiilor, 

iar metodele tradiționale uneori nu erau acceptate de generația tînără.  

Apariția internetului și diverselor forme de gadjeturi a permis informarea 

părinților despre strategiile și consecințele aplicării unor sau altor medote aplicate în 

creșterea și educația părinților, despre testele care sunt obligatorii de efectuat pînă la 

conceperea copiilor, despre riscurile care pot apărea privitor la sănătatea viitorului copil. 

Părinții au posibilitatea de a citi și a se împărtăși cu informație din propria experiență 

indiferent de locul aflării la moment și țara de origine a lor.  

Diversificarea metodelor de creștere și educație a copiilor, abilitarea părinților 

cu diverse strategii este un beneficiu enorm atît pentru părinții ce au copii neurotipici 

cît și pentru părinții ce întîlnesc diverse probleme privitor la sănătatea sau devoltarea 

copiilor, inclusiv și cei cu dizabilitate.  

Tehnica ne permite să prevenim multe din diagnozele nedorite la copii și tot ea 

ne pune în risc atunci cînd predomină timpul mai mult de utilizarea a gadjeturilor față 

de timpul petrecut activ între adulți și copii, în relația mamă copil chiar din perioada 

intraunterină. Astăzi vedem mame însărcinate care au uneori cunoștințe vaste despre 

cum crește un copil în perioada intrauterină, uneori mai multe decît profesioniștii din 

domeniu, avem multe mame care vin cu copii la consultațiile specialiștilor și utilizeză 

termenii profesioniștilor, însă deseori cunoștințele sunt interpretate din punctul lor de 

vedere, unele mame chiar își crează diagnoze lor sau copiilor, conform caracteristicilor 

descrise în diverse surse găsite din internet. În așa context putem întîlni la descrierea 

sindromului Munchausen (persoanele pot selecta un simptom, ca o metaforă pentru 

condiția sa psihosocială, fiind un proces inconștient de transpunere a unei anxietăți sau 

dificultăți psihice într-un simptom somatic) [3].  
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Natalia Petrosean imunolog și micobiolog ” Darî Prirodî” vorbește despre faptul 

că influența și dezvoltarea sistemului nervos central al copilului chiar din primele 4 

săptămîni ale vieții intrauterine[1].  

Totodată tehnologia este sursa care ne fură ”Timpul” - unica resursă de 

neînlocuit în viața noastră, Timpul de calitate – petrecut alături și împreună cu copilul 

nostru, care am putea să îl ajutăm să învețe cum este construită această lume și care sunt 

modalitățile de a te adapta mai bine la mediu în care locuiești. Pînă la apariția tehnicii 

femeile însărcinate și mamele aveau timp pentru a fi:  

- Mama însărcinată care simțea sarcina cu întreaga ei făptură, vorbea și 

construia relația cu copilul fredonînd melodii sau mîngîiind burta în așa mod copilul 

după naștere simțea mai sigur și recunoaștea starea mamei cînd cînta sau vocea mamei 

care îl alina.  

- Mama care alimentează la sîn, iar prin zîmbetul ei copilul savura din acele 

clipe de legătură psihoemoțională între ei doi, clipe ce trec repede. Aceste clipe leagă 

copilul de mama sa și ea este prima și unica sursă de bucurie pe care copilul o simte de 

la o distanță mare și o recunoaște din alte 100 de femei, la acea vîrstă inconștientă, dar 

plină de senzații și stări emotive.  

- Mama care gîngurește copilului de pînă la 6 luni, așa dezvoltă atenția copilului 

și îl învață să imite diferite emoții atît pozitive cît și negative fără ca să le poate 

verbaliza, însă în așa fel copilul învață să imite inconștient starea mamei, dezvoltîndu-

și mușchii feței pentru vorbi pe viitor.  

- Mamă care își pune pe burta sa copilul și acesta inspiră și expiră în unison cu 

ea fapt ce îi crează starea de siguranță și apartenență.  

- Mama care își pune mâinile la picioarele copilului și îl învață să se împingă 

pentru a se întinde să obțină jucăria dorită, iar după ce copilul ajunge la jucăria ceea, tot 

mama este persoana care i-o întinde și o pune în mînile copilului. Cu toate acestea 

copilul nu are abilitatea de a manipula jucăria, ea cade și mama o pune iar și iar în 

mîinile copilului în așa mod dezvoltă la copil dorința și perseverența de a obține obiectul 

dorit.  

- Mamă care nu se enervează și nu se satură atunci cînd copilul special aruncă 

jucăriile/obiectele pe jos urmărindu-le cu plăcere procesul de cădere, parcă vrea să 

testeze relația cu mama și posibilitatea mamei de a răspunde repetat la acele acțiuni de 

a ridica jucăria/obiectul de jos sau de a-l învăța pe copil să meargă după jucăria aruncată. 

Această relație este condusă de copil și astfel apar primele cereri mult mai conștiente 

ale copilului de a comunica cu mama față de plîns, iar zîmbetul devine forma de 

manifestarea a plăcerii obținerii atenției din partea unui adult.  

Astăzi avem multe mame care nici nu realizează care sunt efectele de lungă 

durată a celui timp nepetrecut cu copilul, deoarece majoritatea mamelor tinere sunt 

mereu în telefon de la perioada de sarcină, pînă la perioada cînd copilul poate lua 

telefonul în mînă și privește singur desenele animate sau cîntece cu multe acțiuni, altele 

de la 4 luni sunt implicate în serviciu, iar copii strau cu bone care fac tot numai ca copilul 

să nu plîngă. Copii se bucură fluturînd din mîini și picioare, legănîndu-se în scaune sau 
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plîngînd fără sine cînd li se ia telefonul/tableta din mâină. Copii nu mai cercetează 

spațiun din jurul lor, nu mai manipulează alte obiecte pentru a le studia, viteza de primire 

a informației este atît de mare că devine foarte monoton și inutil să privească sau să 

răsfoiască o carte, să construiască din cuburi sau să experimenteze în mediul 

înconjurător.  

Gadjeturile i-au înlocuit pe părinți și le fură cele mai importante clipe, momente 

care ar putea dezvolta creierul copilului în primii trei ani de viață. La naștere noi avem 

un număr concret de neuroni, dar nu avem stabilite legături neuronale între neuroni, 

dacă cu timpul nu se activează acești neuroni mor. Doar în primii 3 ani de viață se 

formează și se dezvoltă în creier legăturile și interacțiunile neuronale și primele sisteme 

de gîndire, analiza multiaspectuală a obiectelor formate prin implicarea a celor 5 simțuri, 

așa se formează percepția obiectelor, reprezentările, memorarea și formarea atenției 

pentru a evalua asemănările/diferențele dintre obiecte, la formarea gîndirii concrete 

acționale și a tuturor proceselor gîndirii întărite prin intermediul limbajul și expunerilor 

verbale de către părinții. Copii nu cunosc cuvinte, ei le învață prin a le repeta ecolaic 

după părinți, prin memorarea, apoi le potrivesc cu obiectele, le repetă în diverse situații 

și verifică dacă părintele îl susține, așa se dezvoltă un viitor adult prin imitație și repetiție 

funcțională.  

Marcus E. Raichle este neurolog american la Școala de Medicină a Universității 

Washington din Saint Louis, Missouri, profesor la Departamentul de Radiologie cu 

numiri comune în Neurologie, Neurobiologie și Inginerie Biomedicală a demonstrat că 

creierul unui om pînă la 25 de ani învață să formeze legături neuronale și să le 

consolideze între ele pentru a trăi în 3 stări neurofiziologice prin care activează sistemul 

nervos central și cunoaște lumea înconjurătoare: faza de execuție a unei sarcini, faza de 

orientare în situație nouă și faza de repaos (doar în această fază reușește să producă 

idei noi și să organizeze legături între schemele vechi ale creierului, starea ”Evrica”). 

Pentru a întra în starea de repaos sistemul nervos central are nevoie de timp în jur de 23 

min.  

Cu toate acestea copilul care este mereu impus să primească multe impulsuri 

prin a privi pasiv imaginile produse de un gadjet nu face altceva decît mereu este în faza 

de execuție a sarcinii și nu are parte de faza de repaos și orientare în situație nouă [4].  

Astăzi diversele statistici realizate demonstrează că online copii pînă la 10 ani 

stau în jur de 40% din viața lor țintiți în garjeturi, iar copii de la 14 la 18 ani mai mult 

de 60% sunt fixați la gadjeturi. Creierul uman mereu economisește energia depusă 

petnru a rezolva probleme de aceea în era digitală, omul alege să privească și să se 

informeze pe calea cea mai simplă vizuală sau auditivă, fără a depune efort pentru a 

rezolva probleme și a gîndi sistemic, a citi și a prelucra un text, e mai simplu să ne 

orientăm prin metoda imaginilor vizuale sau auditive, fără a analiza logic și sistemic 

informația obținută.  

Copii care stau mereu țintiți în imaginile video din gadjet-uri nu le este 

interesantă viața socială și rutinală, ei se deprind cu imagini rapide care se învîrt în jurul 

lor (din cauza vitezei de transmitere a acțiunilor video), iar în viața reală obiectele au o 

mișcare mai lentă. Respectiv drept consecință ei devin hiperactivi, cu comportamente 
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isterice preluate din video, cu ecolalii care nu au funcționabilitate în viața reală și o lipsă 

enormă de abilități de mișcări bazale pentru deplasare sau autoservire, fie din contra 

prea multe mișcări stereotipice nefuncționale la prima vedere, lipsa abilităților de 

autoservire, lipsa abilităților de comunicare și exprimare emoțională, copii nu înțeleg 

limbaj adultului sau nu pot îndeplini cererile adulților ce țin de viața și securitatea 

copilului.  

Ca consecința crește numărul copiilor cu diverse tulburări de comportament sau 

limbaj, etichetați cu diverse diagnoze, însă în realitate este o delăsare pedagogică din 

partea părinților și timpul enorm de mult petrecut în mediul video. De aici și multiplele 

cauze ale dezvoltării comportamentelor problematice și uneori chiar a dizabilității: 

ADHD, autism, tulburări de vorbire și de concetrare a atenției, izolare socială, probleme 

psiho-emoționale și fiziologice, anxietăți și frici, agresivitate și isterii la vîrste mai mari.  
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Abstract. According to some researches the first responders are characterized by 

higher frequency of PTSD, even if the stressful situations are their daily reality, and they should 

learn how to deal with them, how to be emotionally and psychologically strong, to develop 

resilience skills. In this paper we analyzed the specialized literature regarding PTSD in 

emergency situations. First responders, people that meet emergency and traumatic situations 

everyday are people that should deal with stress always. And one of our main purposes is to 

study the coping mechanisms of first responders – firefighters, police officers, security staff, 

paramedics etc. – namely we are interested in the presence of avoidance reaction, i. e. self-

protective behavior. Even if the term was introduced officially in 1980, it has a very intense 

development from theoretical and practical points of view. Nowadays researchers are focused 

on finding best ways of its treatment (different therapeutic approaches, medical treatment, the 

importance of social support), its peculiarities depending on trauma type, its peculiarities 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Sindromul_M%C3%BCnchausen
file:///F:/2.%20https:/ro.wikipedia.org/wiki/Teoria_ata%25C8%2599amentului
https://www.facebook.com/HealthManagementCommunity/videos/2673983952832915/
https://www.youtube.com/watch?v=uZgOUAtwUA8
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depending the category of people exposed to trauma, its effects on psychological and physical 

functioning of people with PTSD, the improvement of PTSD diagnostic methods, the efficient 

methods of reducing the symptoms of PTSD, the predictors of PTSD symptoms, risk-factors for 

PTSD etc. The immediate environment of first responders is plenty of factors that could develop 

the mentioned disorder, in this respect we are interested as well in investigating social aspect of 

this environment, namely the social attitude perceived by our subjects – first responders. We can 

presume that helping people and acting quickly in emergent and traumatic situations have a 

great influence on first responders and people feed-back has a special place in it.  

Rezumat. Conform cercetărilor, persoanele serviciilor de urgență (medici, pompieri, 

polițiști) frecvent au simptome ale stresului post-traumatic, chiar dacă situațiile stresante sunt 

realitatea lor de zi cu zi, și ar trebui să învețe cum să se descurce cu ele, să fie emoțional și 

psihologic puternici pentru a dezvolta abilități de reziliență. În această lucrare am analizat 

literatura de specialitate cu privire la PTSD în situații de urgență. După cum arată investigațiile, 

persoanele care întâlnesc zilnic situații de urgență și traumatice sunt acelea care ar trebui să 

facă față stresului întotdeauna. Unul dintre principalele noastre scopuri este să studiem 

mecanismele de coping ale lor – și anume la pompieri, polițiști, personal de securitate, 

paramedici etc. – mai concret suntem interesați de prezența unei reacții de evitare, adică a unui 

comportament autoprotector. Chiar dacă termenul a fost introdus oficial în 1980, această temă 

are o dezvoltare foarte intensă din punct de vedere teoretic și practic. În prezent cercetătorii 

sunt concentrați pe găsirea celor mai bune modalități de tratament (abordări terapeutice 

diferite, tratament medical, importanța sprijinului social), particularitățile în funcție de tipul 

traumei, particularitățile în funcție de tipul de persoane expuse la traume, efectele asupra 

psihicului și fizicului, funcționarea persoanelor cu PTSD, îmbunătățirea metodelor diagnostice 

PTSD, metodele eficiente de reducere a simptomelor PTSD, predictorii simptomelor PTSD, 

factori de risc pentru PTSD etc. Mediul imediat al persoanei confruntate frecvent cu stresul 

prezintă o mulțime de factori care ar putea dezvolta tulburarea menționată, în această privință 

ne interesează și investigarea aspectului social al acestui mediu, și anume atitudinea socială 

percepută de subiecții noștri. Putem presupune că a ajuta oamenii să acționeze rapid în situații 

emergente și traumatice cu o influență mare asupra lor, presupune plasarea pe un loc special 

feed-back-ul lor.  

Keywords: emergency situations, first responders, coping strategies, protective 

attitude, posttraumatic stress disorder.  

Cuvinte cheie: situații de urgență, primii respondenți, strategii de coping, atitudine 

protectoare, tulburare de stres posttraumatică.  

Emergency situations are very specific from all points of view, they put in 

difficult and unusual conditions the individual(s), very often in dangerous ones. These 

conditions require a quick (re)action of people in order to avoid the unpleasant and 

unexpected consequences. Ordinary people react in their manner of dealing with 

stressful situations, i. e. according to their coping strategies. Sometimes such situations 

could be traumatic and generate the appearance of post-traumatic stress-disorder.  

According to Friedman G. , Matthew J. , the risk of exposure to trauma has been 

a part of the human condition since we evolved as a species. In 1980, the American 

Psychiatric Association (APA) added PTSD as anxiety disorder to the third edition of 

its Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-III). The key to 

understanding the scientific basis and clinical expression of PTSD is the concept of 

“trauma”. Since then, in following editions of DSM, the definition of PTSD was 
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enlarged, developed and completed due to continuous observational and diagnostic 

researches of PTSD in different categories of people (subjects) exposed to different 

types of trauma, being re-categorized in DSM-V as Trauma- and Stressor-Related 

Disorder [7].  

Apart from DSM series, the trauma influence was always the subject of interest 

for many researchers from different fields such as counseling, social psychology, legal 

psychology, sociology, victimology, medicine, neurology etc. Our interest lies in 

psychological and social approaches to the trauma and its effects on a person, “placing” 

the person in the first line of confronting traumatic and stress situations every day. In 

this order of ideas we consider important to mention some fundamental recent 

researches in the given direction.  

Vasile Cristian examines different approaches on psychological trauma 

(especially PTSD) in the literature in order to find more effective directions in trauma 

treatment. Accordingly, in the last years there is increasing acceptance of the idea that 

exposure to a traumatic situation/stimulus may not be enough to explain the 

development of post-traumatic stress disorder and the individual vulnerability factors 

plays an important role in understanding this condition [17].  

A recent fundamental work in the given field (PTSD) represents the book issued 

in 2018 by Cambridge University Press “Trauma and Posttraumatic Stress Disorder: 

Global Perspectives from the WHO World Mental Health Surveys”, with main editors 

E. Bromet, E. Karam, K. Koenen, & D. Stein [4]. It represents a collection of thematic 

sections and chapters dedicated to trauma and posttraumatic stress disorder. Thus it 

reflects such topics as epidemiology of posttraumatic stress disorder, population 

prevalence of posttraumatic stress disorder, patterns of treatment and barriers to care in 

posttraumatic stress disorder, factors influencing the onset and course of posttraumatic 

stress disorder. As well there are such important topics as the effect of trauma type, 

timing, accumulation and sequencing, the effects of childhood adversities, sexual 

assault, motor vehicle collisions, unexpected death of the loved one, natural and human-

made disasters, patterns and predictors of the course of posttraumatic stress disorder, 

comparative analysis between simple and complex posttraumatic stress disorder. The 

concluding part contains data and studies regarding data mining to predict posttraumatic 

stress disorder onset in the wake of trauma exposure, the population burden of 

posttraumatic stress disorder. The mentioned topics are researched and presented by a 

series of authors as Karestan C. Koenen, Andrew Ratanatharathorn, Evelyn J. Bromet, 

Elie G. Karam, Dan J. Stein, Graham Thornicroft, Sara Evans-Lacko, Viviane Kovess-

Masféty, David R. Williams, Ronald C. Kessler, Howard Liu, Laura Helena Andrade, 

Josep Maria Haro, Katie A. McLaughlin, Oye Gureje, Norito Kawakami, Lukoye 

Atwoli, Silvia Florescu, Giovanni de Girolamo, Fernando Navarro-Mateu, Elie G. 

Karam, Sherri Rose, Paul Stang, Alan M. Zaslavsky, Sergio Aguilar-Gaxiola, Jordi 

Alonso, Sing Lee, and others [4].  

A series of authors researched PTSD on different samples, mainly on veterans, 

addicted persons, ordinary healthy people, refugees, victims of assault, military 
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deployment, disaster survivors etc. In this respect we would like to mention some of 

them.  

Konnert C. , Wong M. were preoccupied by studying the age differences in 

PTSD among Canadian veterans: age and health as predictors of PTSD severity given 

that at the moment, few studies have investigated age differences in posttraumatic stress 

disorder (PTSD) symptoms and none has examined age differences across symptom 

clusters: avoidance, re-experiencing, and hyper-arousal. The first objective of their 

study was to investigate age differences in PTSD and its three symptom clusters. The 

second objective was to examine age and indices of health as predictors of PTSD 

symptom severity. As results the researchers got that there were significant age 

differences across age groups, with older veterans consistently reporting lower PTSD 

symptom severity, both in total and on each of the symptom clusters. Hierarchical 

regression analyses indicated that the inclusion of health indices accounted for 

significantly more variance in PTSD symptoms over and above that accounted for by 

age alone. Pain severity was a significant predictor of PTSD total and the three symptom 

clusters. The researchers underline that his study emphasizes the importance of 

assessing pain in those with symptoms of PTSD, particularly older veterans who are 

less likely to receive specialized mental healthcare [12].  

Other interesting research was conducted by Clifford G. , Hitchcock C. , 

Dalgleish T. regarding the compartmentalization of self-representations in female 

survivors of sexual abuse and assault, with posttraumatic stress disorder (PTSD) [6]. 

This study examined the structure of the self-concept in a sample of sexual trauma 

survivors with posttraumatic stress disorder (PTSD) compared to healthy controls using 

a self-descriptive card-sorting task. The researchers explored whether individuals with 

PTSD possess a highly affectively-compartmentalized self-structure, whereby positive 

and negative self-attributes are sectioned off into separate components of self-concept 

(e. g. self as an employee, lover, mother). The researchers also examined redundancy (i. 

e. overlap) of positive and negative self-attributes across the different components of 

self-concept. Participants generated a set of self-aspects that reflected their own life (e. 

g. ‘self at work’). They were then asked to describe their self-aspects using list of 

positive or negative attributes. Results revealed that, relative to the control group, the 

PTSD group used a greater proportion of negative attributes and had a more 

compartmentalized self-structure. However, there were no significant differences 

between the PTSD and control groups in positive or negative redundancy. Sensitivity 

analyses demonstrated that the key findings were not accounted for by comorbid 

diagnosis of depression. Findings indicated that the self-structure is organized 

differently in those with PTSD, relative to those with depression or good mental health.  

We considered important to mention the work of Charuvastra A. and Cloitre M. 

studied the impact of social bonds on Posttraumatic Stress Disorder manifestation, being 

related to our topic of research [5]. They made a thorough analysis regarding the PTSD 

issue at the present time concluding that in the past few years, several articles have been 

published summarizing the definition, risk factors, and treatment of PTSD. In their study 

they present evidence for “the social ecology of PTSD”, a conceptual framework for 
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understanding how both PTSD risk and recovery are highly dependent on social 

phenomena. The authors assert that there is a large literature regarding the role of social 

support in influencing the mental health consequences of stressful life events (such as 

chronic illness and difficulties with employment), with the general and rather robust 

finding that support helps buffer against psychological distress. The authors mentions 

that according to some studies social support represent as protective factor against the 

risk of PTSD, but at the same time other studies suggest that the relative absence of 

support is salient because it creates an increased risk for PTSD. The researchers states 

that the literature made them to conclude that both types of experiences can occur, 

sometimes even simultaneously, and the relative impact of each is context sensitive 

relative to the nature of the trauma, the individual's needs, and the nature of the social 

or interpersonal relationships [5].  

Charuvastra A. and Cloitre M. mention a series of researches regarding the 

importance and influence of social support in PTSD. The finding that negative social 

support is consistently associated with the development of PTSD suggests that 

individuals who are vulnerable to PTSD are more likely to react with greater fear to 

negative interactions in comparison with those who do not develop PTSD following a 

traumatic exposure. The findings of several psychosocial studies suggest that social 

support may be a significant mediator in emotional approach and avoidance of trauma-

related reminders. As well, the article authors mentions that some retrospective studies 

have reported that following trauma, low social support is associated with avoidant 

coping in various forms, such as behavioral withdrawal and emotional disengagement 

[5].  

The targeted sample of our PhD research are first responders or emergency 

workers (fire-fighters, police officers, paramedics, rescuers, special forces for disaster 

control, military forces), persons that everyday witness different traumatic events, thus 

being vulnerable to PTSD. Thus many authors affirm that first responders may develop 

post-traumatic stress disorder (PTSD) even if they are not personally threatened because 

individuals who witness the effects of severe traumatic situations are an increased risk 

to develop this disorder. Markus Streb, Pascal Häller and Tanja Michael in their article 

“PTSD in Paramedics: Resilience and Sense of Coherence” mention that emergency 

ambulance, paramedics are frequently subjected to traumatic experiences and have 

higher PTSD prevalence rates than people in the general population. However, the vast 

majority of paramedics do not develop PTSD. While several risk factors for PTSD have 

been established, little is known about protective factors [16].  

Hosseininejad S. M. has studied the prevalence of post-traumatic stress disorder 

among emergency nurses: a cross sectional study in northern Iran. The results of this 

study revealed the high prevalence of PTSD among nurses who worked in emergency 

department. Therefore, it seems that designing and providing supportive and 

educational services to emergency nurses can be effective for preventing and managing 

this disorder, which probably can improve their performance [10].   

There are some studies and empirical researches concerning stress in police 

officers, thus Agolla J. E. studied the occupational stress among police officers, namely 
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the author focused on the analysis of stress factors, symptoms, and coping strategies 

(inefficient: negation, alcohol) in police officers [1].  

Interesting studies were carried out by many researchers concerning the specific 

environment and job circumstances of first responders as risk factors of developing 

post-traumatic stress disorder. Thus Maguen S. , Metzler T. J. , McCaslin S. E. studied 

routine work environment stress and PTSD symptoms in police officers [14], Boffa J. 

W. , Stanley I. H. , Hom M. A. , Norr A. M. , Joiner T. E. , Schmidt N. B. [3] researched 

the topic PTSD symptoms and suicidal thoughts and behaviors among firefighters, 

Haugen P. T. , Evces M. , Weiss D. S. were focused on systematic review regarding the 

treating posttraumatic stress disorder in first responders [9].  

Yuan C. , Wang Z. , Inslicht S. S. kept their attention on protective factors for 

posttraumatic stress disorder symptoms in police officers [19]. They states that although 

police officers are frequently exposed to potentially traumatic incidents, only a minority 

will develop chronic posttraumatic stress disorder (PTSD). The researchers consider 

that identifying and understanding protective factors could inform the development of 

preventive interventions. According to the results of their prospective study, they 

concluded that the positive world assumptions and better social functioning during 

training may protect police officers from critical incident related PTSD [19].  

On the same order of ideas Lee J. S. , et al. studied the socio-psychological 

phenomenon of resilience [13]. The given group of researchers reflected on the topic 

“Resilience buffers the impact of traumatic events on the development of PTSD 

symptoms in firefighters”. According to them, resilience is considered to be a powerful 

protective factor in buffering the detrimental impact of traumatic stress on the 

development of posttraumatic stress disorder (PTSD). At the same time the authors 

underlines that there is a striking lack of research concerning the development of a 

model of resilience, especially one including both risk and protective factors, that is why 

the main objective of conducted study was to investigate the possible mediators and 

moderators influencing the relationship between traumatic stress and PTSD using a 

moderated mediation analysis. Thus, traumatic stress had both a direct and an indirect, 

via perceived stress, impact on the development of PTSD symptoms. Additionally, the 

mediation of the association between traumatic stress and PTSD symptoms via 

perceived stress was moderated by individual resilience. In particular, under the same 

level of traumatic stress, firefighters with high levels of resilience were protected from 

both the direct and indirect impacts of traumatic stress relative to those with lower levels 

of individual resilience [13].  

Marchand A. , Nadeau C. , Beaulieu-Prévost D. , Boyer R. , Martin M. as well 

studied the predictors of posttraumatic stress disorder but, among police officers [15]. 

This prospective study examined risk and protective factors in the development of 

posttraumatic stress disorder (PTSD) in police officers. Overall, results showed that the 

modulation of PTSD symptomatology was associated with some pretraumatic (i. e. , 

emotional coping strategies and number of children), peritraumatic (i. e. , physical and 

emotional reactions and dissociation), and posttraumatic factors (depression symptoms, 
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and seeking psychological help at the employee assistance program and at the police 

union between the event and Time) [15].  

As well, some authors were concerned by gender aspect of the issue under 

discussion. Thus M. Lilly, N. Pole, S. R. Best, Th. Metzler, Ch. R. Marmar carried out 

a comparative studies among women, comparing two groups of sample: female police 

officers and female civilians on several variables including trauma exposure, 

peritraumatic emotional distress, current somatization, and cumulative PTSD symptoms 

[8]. They found that despite greater exposure to assaultive violence in the officer group, 

female civilians reported significantly more severe PTSD symptoms. Elevated PTSD 

symptoms in female civilians were explained by significantly more intense 

peritraumatic emotional distress among female civilians. The researchers also found that 

female officers showed a stronger direct relationship between peritraumatic emotional 

distress and current somatization. According to their findings, the authors suggest that 

apparent gender differences in PTSD may result from differences in peritraumatic 

emotionality, which influence subsequent PTSD and somatization symptoms. They 

concluded that emotionality may be more important than biological sex in 

understanding gender differences in PTSD [8].  

Another study - realized by the same authors - shows that individuals and groups 

vary in the intensity with which they experience or express particular emotions. 

Typically, women express fear, anxiety, and helplessness more intensely than men. 

Under normal environmental circumstances, these emotions pose few serious problems 

and may confer certain advantages. However, under the special circumstance of trauma, 

having heightened expression of these emotions could mean having heightened 

susceptibility to a cascade of psychobiological events that raise the probability of PTSD 

for the “typical” woman. Concluding, the authors mention that a better understanding 

of the causes and consequences of these influences (emotional ones), would decrease 

the gender disparities in PTSD [8].  

Coping strategies used by persons in order to face stress/traumatic situations 

play an important role in post-traumatic stress disorder issue. There are many studies on 

coping strategies used by different types of first responders. Thus, Ilhong Y. et al. 

carried out a study on police officers’ stressors, coping strategies, and somatization [11]. 

According to them, The police officer is exposed to violence, cruelty, and aggression 

and is often required to make extremely critical decisions in high-pressured situations. 

Law enforcement officers can use both adaptive and maladaptive strategies to cope with 

stress. Whether a police officer uses adaptive or maladaptive approaches depends on the 

officer’s understanding the stressful situation, making sense of it, and developing 

appropriate responses to it [11]. Verma R. , Nagle Y. K. and Ghosh R. studied 

personality factors as determinants of coping resources among Indian air force officers 

[18]. Balgaonkar V. et al. [2] realized a study on coping strategies used by police for 

managing stress using gender variable. Thus, the result shows that in order to combat 

role stress, male police in comparison to those of the female police use more of 

submissive coping. Strategies like daydreams, complaining, smoking, taking alcohol, 

writing stress diary, sleeping more and quitting job are more a characteristic of male 
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police as compared to the female police. And vice-versa, female police have been found 

to rely more on physical exercise mediation, yoga etc. to relax and burn the extra energy 

induced by stress in comparison to the male police [2]. An ample study was made by 

Zulkafaly F. Et al. on coping strategies and job stress in policing, reviewing specialized 

literature and studies on the given topic [20]. The author had as goal to review previous 

studies that related to coping strategies issues in policing by expanding various types of 

coping in policing systematically. Thus he mentioned active coping used by police 

officers, closely associated to job satisfaction professional efficacy lower levels of 

burnout and cynicism high level of personal accomplishment. Another type is 

represented by behavioral coping responses: healthy methods/adapative coping – 

exercise, relaxing leisure, physical fitness practice; unhealthy method/maladaptive 

coping – drinking alcohol, excessive smoking and eating, drugs. The following cluster 

– denial/blame/escape/avoidance coping strategies which could lead to a series of 

problems work-family conflict, chronic exhaustion and negative feelings of professional 

value cynicism, psychosomatic disorders. As well, he mentioned emotion-focused 

coping strategies/emotional coping responses/mindfulness/emotional awareness which 

according to reviewed literature generated distress lower exhaustion and related to both 

psychological wellbeing and personal efficiency among police officers. The last 

category is social support. This study showed that there are 32 research discussed on 

social support in policing. There are several studies showed that social support coping 

strategies was used when police officers were under stress. Social support was resulted 

in higher levels of distress associated with individual psychological strain. A shocking 

result indicated that there is a direct impact on both mental and physical health affected 

from social support. However, police officers make limited use of social support and 

possibly social disturbance could hinder social support connection. Therefore, police 

officers are comfortable to obtain social support from coworkers and close friends only. 

Besides, social support networks are effective according to ranks in policing, 

geographical areas of the workplace and societal culture. Societal culture, that valued 

social support, obtains the most benefit in relationships with others [20].  

As we can see the variable of interest were studied enough by many researchers, 

underlining their place and role in our life. The majority of people tend to wellbeing, 

especially psychological one – because it involves more elements such as fulfillment, 

positive emotions, harmony between inner and outer worlds, low or decreased inner 

conflicts, etc. The literature review showed us the depth of research and studies related 

trauma, traumatic event, stress environment in relation with specific people, as first 

responders. It gives us the opportunity to orient our study in right direction and to make 

the following steps in researching the post-traumatic stress and protective attitude in 

emergency situations. We will try to take a look at it through the eyes of first responders 

from our country (Israel) – firefighters, law officers, paramedics.  
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Abstract. The scientific work is devoted to the study of the psychological phenomenon 

of anxiety in the modern literature. As well as the analysis of the level of personal and situational 

anxiety among graduate medical students. Today, personal anxiety is the most common 

emotional disorder and is observed in the population in 30% of cases. The process of personal 

development of a future doctor at the stage of study at a higher medical school may be 

accompanied by a student experiencing a crisis. It is associated with the restructuring of the 

semantic structures of professional consciousness, a change in the socio-professional position. 

In modern society, a request is being formed for graduates of higher educational institutions 

who adapt well to real-life situations. Anxiety affects the adaptation to the educational process, 

the student's memory, attention, interest in the profession, the formation of personal professional 

qualities of the future doctor. The results obtained by the methods indicate the need to pay 

attention to the group of students who showed a high level of anxiety. In the case of maintaining 

their high values, it is necessary to provide such persons with adequate psychological and 

pedagogical support. 

Rezumat. Lucrarea este dedicată studierii anxietății, ca fenomen psihologic, analizei 

nivelului de anxietate Stare și anxietate Trăsătură în rândul studenților absolvenți a facultatea 

de medicină. Anxietatea este una din cele mai frecvente tulburări emoționale, constituind 30% 

din cazuri. În procesul de formare a viitorilor medici studenții se confruntă cu multiple crize 

psihologice. Aceste crize sunt asociate cu restructurarea structurilor semantice ale conștiinței 

profesionale, schimbarea poziției sociale și profesionale. Anxietatea afectează adaptarea 

studenților la procesul educațional, memoria, atenția, interesul pentru profesie și formarea 

calităților profesionale ale viitorilor medici. Rezultatele obținute indică necesitatea acordării 

atenției sporite studenților care au obținut un nivel înalt de anxietate, oferirii acestor persoane 

un sprijin psihologic și pedagogic adecvat. 

Keywords: anxiety, teenager, situational anxiety, medical students. 

Termeni-cheie: anxietate, adolescență, anxietate de performanță, studenți de la 

facultatea de medicină. 

Introducere 

Există o varietate de cercetări ce studiază atât factorii externi cât și factorii 

interni care afectează succesul învățării studenților de la universitatea de medicină. 

Anxietatea este cea mai frecventă stare emoțională și se observă la 20-30% din cazuri. 

Aceasta este o problemă a lumii moderne. Studierea relevanței unui astfel de fenomen 
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ca „anxietatea” în universitate va face posibilă aprecierea necesității dezvoltării unui 

program de sprijin psihologic și pedagogic pentru studenții de la facultatea de medicină. 

Dezvoltarea acestui program în viitor va îmbunătăți calitatea învățării studenților la 

cursurile avansate și le va permite să învețe metode de autoreglare. Manifestările 

anxietății poate afecta negativ calitatea educației absolvenților, adaptarea lor la procesul 

educațional.  

Material și metodă 

Scopul studiului îl constituie studierea literaturii cu privire la anxietate, 

evaluarea nivelului de anxietate în rândul studenților de la facultatea de medicină din 

etapa finală de pregătire (anul 5-6 de studii), dezvoltarea unui program de suport 

psihologic și pedagogic pentru depășirea anxietății . 

Materiale și metode de cercetare: scala de anxietate Taylor (adaptarea lui V.G. 

Norakidze) și inventarul de evaluare a nivelului de anxietate Stare-Trăsătură STAI a lui 

Spielberger. Studiul a implicat 57 de studenți de la anii 5-6 de studiu a Facultății de 

Medicină a UPS din Tiraspol, T.G.Shevchenko. 

Problema anxietății în lucrările psihologilor autohtoni și străini. Un fenomen 

psihologic destul de răspândit în etapa modernă - anxietatea - un simptom al nevrozei, 

este și un mecanism declanșator al tulburărilor sferei emoționale a personalității, care 

aduce persoană la o stare de anxietate crescută în situații specifice [3].  

Dicționarul psihologic [31], definește anxietatea drept o emoție ce se 

caracterizează printr-o stare neplăcută de tulburare interioară, adesea acompaniată de 

comportament nervos precum a păși înapoi sau înainte, tulburări somatice și ruminația. 

Este vorba de emoții subiective neplăcute de spaimă față de evenimente anticipate 

precum simțământul morții iminente.  

Anxietatea nu este același lucru cu frica, care este un răspuns la o amenințare 

reală sau percepută, întrucât anxietatea implică așteptarea unei amenințări viitoare. 

Anxietatea este un simțământ de neliniște și îngrijorare, care este de obicei generalizată 

ca o suprareacție la o situație care văzută doar în mod subiectiv ca amenințătoare. Este 

adesea acompaniată de tensiune musculară, agitație, oboseală și probleme de 

concentrare. Dacă anxietatea este experimentată în mod regulat, individul ar putea suferi 

de o tulburare de anxietate. Oamenii care se confruntă cu anxietatea pot evita situațiile 

care le-au provocat anxietate în trecut.  

Anxietatea poate fi fie o „stare” pe termen scurt sau o „însușire” pe termen lung. 

În timp ce anxietatea ca însușire constă în a te îngrijora în legătură cu evenimentele 

viitoare, tulburările de anxietate sunt un grup de tulburări mintale care se caracterizează 

prin simțăminte de anxietate și frică.  

Tulburările de anxietate sunt parțial de ordin genetic, studiile făcute pe gemeni 

sugerând că există 30-40% influență genetică asupra indivizilor când e vorba de 

anxietate. Factorii de mediu sunt de asemenea importanți. Există diferite tipuri de 

anxietate. Anxietatea existențială poate avea loc când o persoană se confruntă cu 

angoasă, o criză existențială sau simțăminte nihiliste. Simptomele de anxietate pot 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Emo%C8%9Bie
https://ro.wikipedia.org/wiki/Fric%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Tulburare_de_anxietate
https://ro.wikipedia.org/wiki/Boal%C4%83_mintal%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Nihilism
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masca o boală organică sau se manifestă în asociere sau ca rezultat a unei tulburări 

medicale.  

R.S. Nemov menționează: „Anxietatea este proprietatea manifestată în mod 

constant sau situațional a unei persoane de a deveni anxioasă, de a experimenta frică și 

anxietatea în situații sociale specifice” [6, p. 501]. A.M. Prihojan indică: „Anxietatea 

este o experiență de disconfort emoțională asociată cu așteptarea stării de rău, o 

prevestire a pericolului iminent. Distingem anxietatea ca stare emoțională și ca 

particularitate stabilă, trăsătură de personalitate sau temperament ”[23].  

Găsim și o abordare a explicării anxietății din punct de vedere al caracteristicilor 

fiziologice ale tipului de sistem nervos. Astfel, I.P. Pavlov, a menționat: „O criză 

nervoasă sub influența stimulilor externi apare la TSN slab, apoi la tipul excitabil, 

animalele cu TSN puternic, echilibrat, sunt cel mai puțin afectate” [9].  

În psihologie, noțiunea de anxietate a fost introdusa de psihanaliști. Fondatorul 

psihanalizei, S. Freud, a identificat trei tipuri de anxietate: „realistă, nevrotică și morală. 

În opinia sa, anxietatea joacă rolul unui semnal care avertizează „Eul” de pericolul 

iminent emanat de impulsurile intense. Ca răspuns, „Eul” include o serie de mecanisme 

de apărare, cum ar fi proiecția, raționalizarea, etc. Mecanismele de apărare sunt activate 

în mod inconștient și distorsionează percepția realității de către individ ”[29]. 

Anxietatea a devenit obiectul studiului neo-freudienilor și, mai ales, al lui C. 

Horney. În teoria lui Horney: „principalele surse de anxietate și neliniște ale unei 

persoane nu sunt înrădăcinate în conflictul dintre unitățile biologice și inhibițiile sociale, 

ci sunt rezultatul relațiilor umane greșite” („Personalitatea nevrotică a timpului nostru” 

(K. Horney, 1997). E. Fromm abordează înțelegerea anxietății din perspectiva 

dezvoltării istorice a societății [14]. Anxietatea, ca trăsătură de personalitate, poate 

îndeplini funcția de motivare a comportamentului [6]. 

C. Spielberger distinge două tipuri de anxietate: ca trăsătură de personalitate și 

situațională (reactivă). „Anxietatea ca trăsătură de personalitate implică o gamă largă de 

circumstanțe sigure, care conțin o amenințare (anxietatea ca trăsătură de personalitate). 

Anxietatea situațională apare de obicei ca o reacție pe termen scurt la o situație specifică 

care amenință într-adevăr o persoană ”[26].  

Modelele psihologice ale anxietății pot fi: în primul rând, proprietățile 

sistemelor nervoase și endocrine. În al doilea rând, repetarea multiplă a anumitor 

situații. O persoană cu un nivel ridicat de anxietate percepe lumea din jur ca ostilă, 

periculoasă comparativ cu o persoană cu un nivel scăzut de anxietate. Sa dovedit că un 

nivel ridicat de anxietate afectează negativ munca. Cauza unui comportament agresiv 

este anxietatea, care este asociată cu un statut social negativ [19]. 

Cauzele anxietății la adolescenți și tineri sunt studiate de către psihologii 

moderni, fiind un subiect controversat. Deci, potrivit lui A.M. Prihojan: „Adolescenții 

își fac griji pentru aspectul lor exterior, pentru probleme cu care se confruntă la școală, 

relațiile cu părinții, profesorii și colegii. Iar neînțelegerea adulților nu face decât să le 

sporească disconfortul ”[18, p. 48]. 
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Procesul de formare personală a viitorului medic în etapa de pregătire într-o 

instituție de învățământ medical superior poate fi însoțit de confruntarea cu o criză 

psihologică. Este asociat cu restructurarea structurilor semantice ale conștiinței 

profesionale, reorientarea către noi obiective și schimbarea poziției sociale și 

profesionale. Și dacă tinerii nu au calități personale care corespund cerințelor profesiei, 

atunci vor experimenta anxietate, odată cu dezvoltarea fricii, fobiilor, depresiei și 

accentuărilor de caracter, vor dobândi trăsături patologice, transformându-se în 

psihopatii [4]. O serie de factori negativi afectează studentul pe parcursul studiilor la o 

universitate medicală: volumul informațional, nivelul ridicat de cerințe din partea 

cadrelor didactice, implicarea în procesul educațional, pregătirea de lungă durată, lucrul 

cu cadavrele, interacțiunea cu pacienții cu boli incurabile etc. Pentru a studia cu succes 

la o facultate de medicină tendințele actuale necesită un nivel înalt de dezvoltare 

intelectuală, amploarea intereselor cognitive, un nivel ridicat de gândire logică, o 

memorie bună etc. În cel de-al cincilea an, viitoarea ocupație pentru student devine mai 

semnificativă decât în anii anteriori de studiu, studentul se îndepărtează de la viața 

colectivă și se gândește mai mult la muncă, familie și situația financiară, de aici și 

stresul. [11]. 

Conform studiilor efectuate în Canada în 2017 în majoritatea universităților 

medicale din țară, 37% dintre studenții medicali canadieni suferă de anxietate în timpul 

studiilor. Într-un studiu publicat anul trecut, în 2019, de Jurnalul Asociației Medicale 

Americane, pe baza unui sondaj internațional, 27% dintre studenții medicali au raportat 

simptome ale depresiei. Cercetătorii îl atribuie încărcăturii intelectuale în lupta 

studenților pentru obținerea celui mai înalt scor final. 

În 2015, oamenii de știință indieni, conform unui chestionar anonim, au studiat 

manifestarea anxietății, depresiei la studenții din instituțiile medicale din toată țara. 

51,3% dintre respondenți au fost deprimați, 66,9% dintre respondenți au arătat un nivel 

înalt de anxietate și îngrijorare.  

Cercetătorii de la Universitatea Medicală de Stat din Krasnoyarsk, am observat 

că din grupul de bărbați tineri, 39,3% dintre respondenți manifestă anxietate 

situațională, iar în grupul de fete, 57% [12]. 

„Mulți studenți de la Universitatea de Medicină suferă de depresie”, potrivit 

oamenilor de știință de la Brigham and Women’s Hospital și Harvard Medical School. 

Aceștia au efectuat o revizuire sistematică a 200 de studii la care au luat parte 129.000 

de persoane din 47 de țări și au constatat că 27% dintre studenți sufereau de boli mintale 

și 11% se gândeau la sinucidere. Care este motivul răspândirii tulburărilor emoționale 

între studenții de la facultatea de medicină din 40 de țări? Acest lucru se datorează 

probabil concurenței ridicate dintre studenți și dificultății de a studia în universitățile 

medicale.  

În 2018, Zakharova E.V. a investigat stresul educațional la studenții care 

studiază la Universitatea de Medicină din Volgograd, de la anul întâi: „Analiză 

cantitativă prin metoda de diagnostic C. D. Spielberger, a arătat ca, anxietatea ca 

trăsătură de personalitate constituie (67%), iar anxietatea situațională (51%). Anxietatea 

situațională și anxietatea ca trăsătură de personalitate scăzută a studenților din anul șase 
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(30%, respectiv 29%) indică absența tensiunii, anxietății și nervozității în grupurile de 

studiu ”[8]. 

Rezultate și discuții 

Studiul anxietății la studenții de la facultatea de medicină de la UPS din 

Tiraspol, T.G.Shevchenko.  

Nivelul de anxietate 

 
Fig. 1. Indicatori ai nivelului de anxietate conform metodei „Scala de anxietate 

Taylor” 

Studenții de la facultatea de medicină, conform rezultatelor prezentate, 

manifestă un nivel mediu de anxietate generală (57,6%), ceea ce indică o bună adaptare 

a studenților la mediul de învățare și profesia aleasă. Cu toate acestea, 5% dintre subiecți 

au arătat un nivel scăzut de anxietate, ceea ce poate indica o motivație scăzută a 

studenților pentru a învăța, epuizarea lor psiho-emoțională. Un nivel ridicat de anxietate 

l-au înregistrat 29,6% subiecți și un nivel foarte ridicat de anxietate - 7,8% subiecți.  

În continuare, a fost aplicat Inventarul de evaluare a nivelului de anxietate Stare-

Trăsătură STAI a lui Spielberger. Datele obținute sunt prezentate în figura 2. 

Evaluarea nivelului de anxietate Stare-Trăsătură 

 
Fig. 2. Indicatori ai nivelului de anxietate. Inventarul de evaluare a nivelului de 

anxietate Stare-Trăsătură STAI a lui Spielberger. 

Conform rezultatelor diagnosticării nivelului de anxietate prezentat în figura 2 

folosind Inventarul de evaluare a nivelului de anxietate Stare-Trăsătură STAI a lui 

Spielberger., cel mai mare număr de subiecți au manifestat un nivel mediu al anxietății 

stare (51,7%), care apare ca o reacție emoțională și comportamentală obișnuită 
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caracterizată prin tensiune, anxietate, îngrijorare, nervozitate și un nivel înalt al 

anxietății trăsătură (61,7%), asociată cu o tendință stabilă și constantă pentru acești 

studenți de a percepe o gamă largă de situații educaționale și profesionale ca fiind 

amenințătoare. 13,3% dintre subiecți au prezentat un nivel înalt de anxietate stare și 

16,7% dintre studenții au prezentat un nivel ridicat de anxietate trăsătură, care se 

datorează predispoziției lor la reacții emoționale negative la diverse situații educaționale 

care reprezintă o amenințare pentru sine. 

Concluzii 

- Anxietatea, ca fenomen psihologic, reprezintă o barieră în realizarea 

deprinderilor și competențelor absolvenților, afectând negativ toate sferele vieții.  

- În perioada de studiu la Universitatea de Medicină, se înaintează cerințe destul 

de ridicate față de studenții din toate țările lumii și, din păcate, aceste cerințe nu 

corespund întotdeauna așteptărilor studenților și disponibilității lor psiho-emoționale, 

astfel ei au un nivel înalt de anxietate. 

- Identificarea nivelului înalt de anxietate la studenți, ne va permite să le 

acordăm asistență psihologică, ceea ce va preveni dezvoltarea depresiei, fobiilor și va 

exclude sinuciderile din rândul studenților. 

- 29,6% din studenții cercetați manifestă un nivel înalt și 7,8% un nivel foarte 

înalt de anxietate. 

- Studiul a relevat necesitatea dezvoltării unui program de suport psihologic și 

pedagogic pentru studenții de la facultatea de medicină. 
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Rezumat. Învăţământul special vizează, cu precădere, acordarea de sprijin pentru 

elevii cu CES în vederea atingerii unui nivel individual specific de dezvoltare cât mai aproape 

posibil de cel normal prin intermediul acumulării experienţelor absolut necesare în şcoală 

precum şi în mediul social, prin dezvoltarea tuturor abilităţilor necesare pentru învăţare, prin 

acumularea de cunoştinţe şi de deprinderi absolut utile pentru integrarea de ordin socio-

profesional şi pentru viaţa culturală în comunitate şi prin asigurarea tuturor oportunităţilor cât 

şi a condiţiilor pentru învăţarea de-a lungul vieţii la diferite niveluri ale educaţiei. Desigur, de 

dorit este ca elevii cu CES să nu mai învețe în școli speciale. Cu toate acestea însă, copiii cu 

cerinţe educative speciale, care nu pot fi reorientaţi către învăţământul de masă, inclusiv în 

clase speciale, continuă procesul de educaţie în unităţi ale învăţământului special primar, 

gimnazial, profesional, liceal precum şi postliceal, diferenţiat după tipul şi gradul handicapului. 

Una dintre priorităţile sistemului de educație și de învățământ din România constă în centrarea 

proceselor specifice de predare - învăţare pe elev, potrivit nevoilor individuale şi ritmului 

personal de învăţare. Aşadar legislaţia românească, în încercarea sa de a se alinia la 

standardele europene, cuprinde diverse tipuri de prevederi care, chiar dacă sunt insuficiente, 

neclare ori uneori chiar contradictorii, permit acum integrarea copiilor cu nevoi speciale în 

şcoli obişnuite ori în şcolile speciale, inclusiv a celor cu dizabilităţi severe şi profunde, 

catalogaţi, până nu demult, parţial recuperabili ori ―irecuperabili şi care aveau astfel acces 

doar la școlile speciale și atât. 

Keywords: SER, special education, modernization, strategies, statistics, deficiency, 

disability, young people with deficiencies. 

Termeni-cheie: CES, învățământ special, modernizare, strategii, statistici, deficiență, 

dizabilitate, tineri cu deficiențe. 

Introducere 

Acest articol prezintă situația educațională a elevilor și tinerilor cu CES în 

România și în lume, punând un accent deosebit pe măsurile ce se pot lua în vederea 

îmbunătățirii situației. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Anxietate
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Educaţia copiilor și adolescenților cu nevoi speciale trebuie să răspundă tuturor 

nevoilor lor specifice de dezvoltare. De asemenea, învăţământul special trebuie să 

gândească o evaluare cât mai adecvată a potenţialului specific de dezvoltare şi de 

învăţare al acestor copii şi ar trebui astfel să asigure reabilitarea, recuperarea precum şi 

compensarea deficienţelor acestora. 

Metodologie și metode 

În cadrul acestui articol s-a utilizat metoda explorării literaturii de specialitate 

și, mai ales, a statisticilor referitoare la situația educațională a copiilor și tinerilor cu 

CES din România și nu numai. 

Drepturile tinerilor cu dizabilități sunt incluse în cadrul Convenției Drepturilor 

Copiilor, mai ales în cadrul articolului 2 și articolului 23. Articolul 2 face apel la State 

să: respecte și să asigure totodată drepturile stabilite prin Convenție pentru fiecare copil 

în parte din jurisdicția fără niciun fel de discriminare, indiferent de rasă, de culoare, de 

sex, de limbă, de religie, de opinia politică, de originea națională, etnică ori sociala, de 

dizabilitate ori de alte statute.  

Articolul 23 acordă o atenție deosebită tuturor nevoilor copiilor, adolescenților 

și tinerilor cu dizabilitati. Acestor tineri li se garantează astfel: 

- dreptul la o viață decentă; 

- dreptul la educație, la formare și la pregatirea pentru deprinderile de viață și 

angajare; 

- acces la toate serviciile medicale; 

- acces la toate serviciile de sprijin și de recreere; 

- dreptul la îngrijire specială și la asistență corespunzătoare condițiilor copilului. 

Învăţământul special, aflat în subordinea Ministerului Educaţiei şi Cercetării, 

reprezintă o parte componentă a sistemului de învăţământ românesc şi le oferă astfel 

tuturor copiilor programe educaţionale potrivite cu nevoile lor de dezvoltare. Educaţia 

specială se află în răspunderea tuturor angajaţilor unei şcoli şi este cât se poate de 

flexibilă şi de atotcuprinzătoare. Profesorii calificaţi, împreună cu alţi specialişti precum 

şi cu personalul nedidactic dovedesc devotament în activitatea lor cu copiii cu nevoi 

speciale.  

În țara noastră, copiii cu dizabilităţi au acces la diferite forme de educaţie şi pot 

fi astfel înscrişi, în funcţie de gradul de dizabilitate, în cadrul sistemului de învăţământ 

special sau în cadrul învăţământului de masă sau incluziv.  

Copiii cu deficienţe medii, cu dificultăţi de învăţare şi tulburări de limbaj, cu 

tulburări socio-afective ori de comportament pot fi integraţi în şcolile de masă unde pot 

beneficia de servicii educaţionale de sprijin. 

Învăţământul special este organizat în funcţie de tipul de deficienţă – mentală, 

de auz, de văz, motorie precum şi alte deficienţe asociate. Identificarea tipului de 

deficienţă precum şi gradul acesteia țin de competenţa Comisiei pentru Protecţia 

Copilului, instituţie aflată în subordinea consiliilor judeţene. 
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În cadrul politicii educaţionale a Ministerului Educaţiei şi Cercetării este 

prevăzută modernizarea precum şi reconfigurarea sistemului de învăţământ special în 

vederea atingerii obiectivului fundamental al integrării educaţionale, profesionale 

precum şi sociale a tuturor copiilor cu nevoi speciale şi în vederea adaptării acestora la 

viaţa comunităţii. Pentru atingerea acestui obiectiv, două tipuri de direcţii principale au 

fost identificate pentru viitor. Astfel, copiii vor fi şcolarizaţi încă de la început în cadrul 

unei unități de învăţământ de masă, în apropierea domiciliului lor şi vor beneficia de 

diverse tipuri de servicii de sprijin diversificate precum şi mai ales de calitate.  

Schimbările relativ recente vizează crearea tuturor serviciilor de sprijin pentru 

copiii aflați în dificultate. Aşteptările, în ceea ce vizează creşterea efectivă a calităţii 

educaţiei pentru aceşti copii, vor include formarea cadrelor didactice din cadrul 

învăţământului de masă în domeniul educaţiei copiilor cu nevoi speciale precum şi al 

educaţiei incluzive, servicii educaţionale de sprijin psihopedagogic şi de specialitate, 

şcolarizare la domiciliu, şcolarizare cu frecvenţă redusă şi servicii de specialitate pentru 

logopedie şi consiliere psihopedagogică. Ministerul Educaţiei şi Cercetării, 

inspectoratele şcolare şi şcolile în parteneriat au dezvoltat, de asemenea, mai multe 

tipuri de programe şi de proiecte. 

Pentru învăţământul special se poate realiza cu aprobarea M.E.C. pregatirea 

profesională şi pentru alte categorii profesionale specifice decât pentru cele specificate 

in nomenclator, în funcţie de recomandarea Comisiei de expertiză a capacităţii de muncă 

de pe lângă direcţiile pentru dialog, familie precum şi solidaritate judeţene ori ale 

Municipiului Bucureşti. 

Ordinul M.E.C. privind aprobarea planului cadru al învăţământului pentru 

școala de arte şi meserii şi învăţământ special, precum şi instrucţiunile pentru aplicarea 

acestui cadru prevede Curriculum în dezvoltare locală care oferă libertate efectivă 

şcolilor, în ceea ce vizează adaptarea pregătirii profesionale în colaborare cu agenţii 

locali de ordin economic.  

Una dintre direcţiile principale ale strategiei învăţământului preuniversitar 

constă cuprinderea tuturor copiilor cu dizabilităţi în şcoli obişnuite ori speciale. La nivel 

teoretic, gradul dizabilităţii nu are o legătură directă cu formele de educaţie care sunt 

disponibile pentru fiecare copil. Chiar având un certificat de dizabilitate severă, un copil 

poate fi înscris la şcoala de masă [7 pg.53]. În schimb, doar cu certificatul de încadrare 

în grad de handicap precum şi cu acordul părinţilor, un copil poate să fie înscris într-o 

şcoală specială. De asemenea, certificatul emis de către CPC garantează intrarea 

copilului în cadrul programului de sprijin, în situația în care acesta frecventează o şcoală 

incluzivă. 

În cadrul domeniului educaţiei speciale, se află în pregătire şi alte tipuri de 

ordine de ministru privind - atestatul interpretului în limbajul mimico – gestual practicat 

de către persoanele cu deficienţe de auz; regulamentul de organizare şi de funcţionare a 

Centrelor Logopedice Interşcolare; regulamentul de înfiinţare, organizare şi de 

funcţionare a Centrelor de informare şi documentare în cadrul domeniului educaţiei 

incluzive; planul cadru de învăţământ pentru elevi cu deficienţe severe, profunde ori 

asociate.  
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De asemenea, unele norme deja existente vor fi modificate într-un viitor 

apropiat:  

- Regulamentul de organizare şi funcţionare a învăţământului special; 

- Metodologia de organizare şi de funcţionare a tuturor serviciilor educaţionale 

pentru copiii/elevii cu deficienţe, integraţi în şcoala publică, prin cadre didactice 

itinerante şi de sprijin;  

- Planul-cadru pentru învăţământul special din perspectiva învăţământului 

obligatoriu de 10 clase;  

- Metodologia privind şcolarizarea la domiciliu a persoanelor nedeplasabile. 

Rezultate și discuții 

Organizația Mondială a Sănătății a realizat un studiu de tip sondaj cu privire la 

situația educațională a elevilor cu dizabilități.  

 
Sursa: World Health Survey. Geneva, World Health Organization, 2002–2004 

(http://www.who.int/healthinfo/survey/en/, accessed 20.12. 2019). 

În acest sens, participanții la chestionar cu dizabilități din cadrul Sondajului 

Mondial al Sănătății se confruntă cu rate semnificativ mai scăzute de finalizare a școlii 

primare și cu mai puțini ani de educație medie decât participanții la chestionar fără 

dizabilități. Pentru toate cele 51 de țări din cadrul analizei realizate, mai mult de 

jumătate, respectiv, 50,6% dintre bărbații cu dizabilitate au terminat școala primară, prin 

comparație cu 61,3% dintre bărbații fără dizabilitate. Femeile cu dizabilitate au raportat 

faptul că au terminat școala primară în proporție de 41,7% prin comparație cu 52,9% 

dintre femeile fără dizabilitate. În mod similar, anii de educație medie sunt mai puțini 

la persoanele cu dizabilitate decât la persoanele fără dizabilitate (bărbații: 5,96 ani 

versus 7,03 ani; femeile: 4,98 ani versus 6,26 ani).  

Mai mult decât atât, lacune în ceea ce vizează completarea studiilor se regăsesc 

în toate grupele de vârstă și sunt astfel semnificative statistic pentru ambele subseturi 

de țări cu venituri mici și mari. 
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În literatura de specialitate găsim și Studiul Național Longitudinal de Tranziție 

2 (NLTS2). Acest tip de studiu a fost lansat în urma unui sondaj național reprezentativ 

din anul 2000 pe un eșantion de 11.272 de elevi cu vârste între 13-16 ani care beneficiau 

de educație specială. Din acest eșantion de elevi cu dizabilități, 35% trăiau în familii 

dezavantajate cu venituri anuale de 25.000 $ sau mai puțin. Mai mult decât atât, 25% 

trăiau în familii monoparentale. Dintre toți elevii din participanți la studiu, 93,9% 

frecventau gimnazii normale în anul 2000, 2,6% frecventau școli speciale, iar restul 

frecventau școli alternative, profesionale ori alte tipuri de școli.  

Ratele de absolvire din cadrul figurii de mai jos demonstrează proporția elevilor 

cu vârste cuprinse între 14-21 de ani care au absolvit liceul și proporția celor care au 

abandonat, pe o perioadă de 10 ani.  

Astfel, în graficul de mai jos observăm proporția elevilor cu dizabilitate 

existenți, cu vârste între 14-21 de ani, care au absolvit, care au primit un certificat, ori 

care au abandonat, în perioada 1996-2005. 

 
Sursa: Table 4–3. Students with disabilities served under IDEA, Part B, in the 

U.S. and outlying areas who exited school, by exit reason, reporting year, and student’s 

age: 1995–96 through 2004–05. Rockville, Data Accountability Centre, 2009 

(https://www. ideadata.org/tables30th/ar_4-3.xls, accessed 16.12.2019). 

Datele cu privire la copiii cu dizabilități care au nevoie astfel de educație 

specială sunt afectate de către diferențele de definiții, clasificări și împărțiri pe categorii 

(Educational Quality Improvement Program). 1 Definițiile precum și metodele specifice 

de măsurare a dizabilității diferă între țări pe baza ipotezelor cu privire la diferența și la 

dizabilitatea umană și importanța dată tuturor aspectelor diferite ale dizabilității - 

deteriorări, limitări efective de activitate și restricții de participare, legate de starea de 

sănătate și de factorii de mediu. Obiectivul principal precum și intențiile inițiale ale 

sistemelor de clasificare și de împărțiri pe categorii asociate sunt multiple incluzând 

astfel: identificare, determinarea eligibilității, intervenții adminis trative, de ghidare și 

de monitorizare [1, p.36-45] 

                                                      
1 Issues brief: educating children with disabilities: Who are the children with disabilities? Washington, 

United States Agency for International Development, 2005 (http://www.equip123.net/webarticles/ 

anmviewer.asp?a=359&z=92, 12 January 2020). 
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Multe dintre țări se îndepărtează cu adevărat de modelele medicale de 

identificare a condiției de sănătate precum și a deteriorărilor, care identificau astfel 

particularitatea fiecărui individ, spre abordări interacționale în educație, care țin cont de 

mediu în conformitate cu Clasificarea Internațională a Funcționării, Dizabilității și 

Sănătății (ICF) [5, pg.76-84]. Nu există însă definiții care să fie universal agreate pentru 

concepte precum educația pentru nevoi speciale și educația incluzivă, ceea ce afectează 

astfel datele specifice de comparație. Categoria acoperită de termenii concreți de 

educație pentru nevoi speciale și educație specială, este mult mai largă decât educația 

copiilor cu dizabilități, pentru că include și copiii cu alte nevoi – spre exemplu, prin 

dezavantajele ca urmare a diferențelor legate de sex, etnie, sărăcie, traume de război sau 

orfani [4, pg. 144-15]. Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD) 

estimează faptul că între 15% și 20% dintre elevi vor avea o nevoie de educație specială 

la un anumit moment din cariera lor școlară. Acest articol se concentrează astfel pe 

educarea elevilor cu dizabilități, mai degrabă decât pe cei incluși de definiția mai largă 

a tuturor nevoilor speciale. Însă nu orice persoană cu dizabilitate are o nevoie de 

educație specială. [3, pg. 42-65] 

Ratele de înscriere la școală a copiilor cu vârste între 16-18 ani din țările 

europene 

 
Sursa: Inclusive education at work: students with disabilities in mainstream 

schools. Paris, Organisation for Economic Co-operation and Development, 1999 

Având în vedere că de nivelul de educație și școlarizare depinde, în mare parte, 

succesul profesional ulterior, în continuare se analizează și piața muncii în rândul 

tinerilor cu dizabilități, respectiv, accesul acestora pe piața forței de muncă, rata de 

angajare precum și rata șomajului, prin comparație cu tinerii fără dizabilități. 

În foarte multe dintre țări, datele cu privire la ocuparea efectivă a forței de 

muncă a persoanelor cu dizabilități nu sunt disponibile în mod sistematic. Răspunsurile 

obținute la sondajul Organizației Internaționale a Muncii (ILO) din anul 2003 au 

demonstrat faptul că 16 din 111 țări și teritorii care au răspuns nu aveau niciun fel de 

date cu privire la angajare în legătură cu dizabilitatea.  
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În cadrul țărilor cu venituri mici precum și medii, disponibilitatea datelor este 

în continuare limitată, în ciuda ultimelor îmbunătățiri.  

În foarte multe dintre toate aceste țări, o proporție absolut semnificativă a 

oamenilor lucrează astfel în cadrul economiei neoficiale, motiv pentru care nu apar în 

toate statisticile specifice pieței muncii și nici nu sunt astfel acoperite de legislația în 

domeniu cu privire la angajare.  

Toate datele din mai multe țări demonstrează faptul că ratele de angajare ale 

persoanelor cu dizabilități sunt sub cele ale restului populației, proporția de angajare 

variind de la nivele scăzute de 30% în Africa de Sud și 38% în Japonia la nivele ridicate 

de 81% în Elveția și 92% în Malawi.  

 
Sursa: Houtenville AJ, Erickson WA, Lee CG., 2007. [2, pg. 109-136] 

Pentru că persoanele cu dizabilități care nu muncesc adesea nu își caută de lucru 

și astfel nu sunt luate în calcul ca drept parte efcetivă a forței de muncă, rata șomajului 

poate să nu ofere chiar imaginea completă a situației acestora pe piața muncii. În schimb, 

rata de angajare este utilizată mai frecvent ca drept indicator al situației persoanelor cu 

dizabilități pe piața muncii.  

Analiza propriu-zisă a tuturor rezultatelor obținute în urma aplicării Sondajului 

privind Sănătatea Mondială în 51 de țări demonstrează faptul că procentul efectiv de 

ocupare a forței de muncă este trecut de jumătate, respectiv, de 52,8% pentru bărbații 

cu dizabilitate și 19,6% pentru femeile cu dizabilitate, prin comparație cu 64,9% pentru 

bărbații fără dizabilitate, și 29,9% pentru femeile fără dizabilitate.  

Un studiu relativ eecent realizat de către OECD a demonstrat faptul că în 27 de 

țări persoanele cu dizabilități cu vârstă de muncă s-au confruntat cu un mare dezavantaj 
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pe piața muncii și cu rezultate mult mai slabe tot pe piața muncii, decât persoanele fără 

dizabilități cu vârstă de muncă.  

În urma rezultatelor obținute, se constată faptul că, în medie, rata acestora de 

angajare, de 44%, reprezintă peste jumătate din cea pentru persoanele fără dizabilitate 

(75%). Rata de inactivitate era de aproape 2,5 ori mai ridicată printre persoanele fără 

dizabilitate (49% respectiv, 20%). 

Pentru ca situația educațională a elevilor cu CES în țara noaastră să se 

îmbunătățească, este cu adevărat nevoie de implementarea unor măsuri specifice de 

integrare și de incluziune a acestora și în școlile de masă, nu doar în cele speciale sau 

incluzive. În acest sens, Planul personalizat de Învățare poate reprezenta o soluție.  

Elevii cu C.E.S. au întotdeauna nevoie de un curriculum planificat diferenţiat, 

cunoscut şi sub denumirea de Plan Personalizat de Instruire (PPI), care cuprinde astfel 

o serie de programe de terapie lingvistică, de tratament de tip logopedic specializat, de 

diverse programe specifice de predare-învăţare şi de evaluare specializate, adaptate 

tuturor abilităţilor lor de citire, de scriere, de calcul, de programe terapeutice pentru o 

serie de tulburări motorii. De asemenea, acești elevi vor beneficia şi de consiliere şcolară 

şi vocaţională personală, precum şi a familiei. 

Stilul de predare în cadrul Programului Personalizat de Instruire trebuie să fie 

unul cât mai apropiat de stilul de învăţare al elevilor pentru ca un volum mult mai mare 

de informaţii să fie astfel acumulat în aceeaşi perioadă de timp. Acest fapt este însă 

posibil doar dacă este cunoscut stilul efectiv de învăţare al elevului, dacă este realizată 

o evaluare cât mai eficientă care ne permite astfel să ştim cumanume învaţă elevul, dar 

şi ce şi cum este absolut necesar să fie învăţat. 

Unii dintre elevi au nevoie de o terapie a tuturor tulburărilor de vorbire şi de 

limbaj şi de psihoterapie individuală şi de grup pentru sprijinirea efectivă a integrării pe 

plan social. 

De asemenea, elevii au nevoie de ajutor suplimentar din partea cadrelor didactice şi 

colegilor, fiind astfel nevoie să primească în activitatea şcolară anumite conţinuturi şi 

sarcini simplificate. 

Elevii cu diverse tulburări vizuale, tulburări de auz, cu diverse dizabilităţi fizice, 

necesită anume programe şi modalităţi de predare adaptate întotdeauna tutiror cerinţelor 

lor educative, programe de terapie, rampe de acces necesare pentru deplasare, asistenţă 

medicală specializată, asistenţă psihoterapeutică. 

Elevii ce prezintă insatulburări emoţionale trebuie să fie din timp identificaţi 

aşa încât consultarea frecventa psihologului, a medicului neuropsihiatru precum şi 

terapia să fie realizate cât mai precoce, cu implicarea tuturor tipurilor de factori 

educaţionali (familie, cadre didactice). Consilierul şcolar este însă şi el de un real ajutor, 

el oferind astfel consilierea elevului şi a întregii familii. 

Din experienţa personală putem afirma că în ceea ce priveşte Planul 

Personalizat de Instruire profesorul poate utiliza în procesul său de predare-învăţare-

evaluare diverse tipuri de strategii şi intervenţii utile precum: 
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Stimularea concretă a încrederii în sine şi a motivaţiei pentru învăţare; 

Sprijin, încurajare şi apreciere pozitivă în realizarea tuturor sarcinilor şcolare, fără a crea 

astfel dependenţă; 

Utilizarea frecventă a sistemului de recompense, laude, încurajări, întărirea 

pozitivă, aşa încât să fie încurajat şi evidenţiat cel mai scăzut progres; 

Adaptarea tuturor metodelor şi a mijloacelor de învăţare, evaluare; 

Sprijinirea continua a elevului să devină membru al unui grup; Organizarea unor 

anumite activităţi de grup care să stimuleze astfel comunicarea şi relaţionarea 

interpersonală ; 

Sprijin de tip emoţional; 

- Utilizarea unui limbaj foarte simplu, accesibil elevului şi nivelului lui de 

înţelegere; 

- poziţia cadrului didactic să fie astfel că fiecare elev să-l poată astfel vedea, iar 

în dialogul dintre profesor şi elev profesorul să vorbească numai stând cu faţa către 

elevi; 

- cadrul didactic să fie foarte ferm, consecvent, să utilizeze înţelegerea şi calmul 

ca drept modalitate de stingere a manifestării agresive a elevului; 

- cadrul didactic să utilizeze o mimică binevoitoare şi o anumită atitudine 

deschisă (să nu încrucişeze braţele şi să nu încrunte privirea); 

- orice gen de activitate să fie foarte bine planificată, organizată şi structurată; 

- cadrul didactic să dea astfel dovadă de consecvenţă şi corectitudine în 

evaluare. 

Abordarea incluzivă susţine faptul că şcolile au responsabilitatea de a-i putea 

ajuta astfel pe elevi să depăşească toate barierele din calea învăţării efective şi că cei 

mai buni dintre profesori suntdoar aceia care au abilităţile necesare pentru a-i putea ajuta 

astfel pe elevi să reuşească acest fapt.  

Pentru toate această şcoala trebuie să dispună de anumite strategii funcţionale 

pentru a aborda o serie de măsuri practice care să faciliteze astfel îndepărtarea tuturor 

barierelor cu care se confruntă de fapt elevii în calea participării lor la educaţie. Putem 

stabili astfel de asemenea şi relaţii de colaborare cu toate autorităţile locale, părinţii şi 

reprezentanţii comunităţii.  

Poate fi dezvoltat deci un mediu afectiv pozitiv în cadrul căruia elevii să poată 

discuta cu mare lejeritate despre toate dificultăţile pe care le pot întâlni şi să aibă astfel 

curaj să ceară ajutor. 

Într-o anumită abordare incluzivă toţi elevii trebuie să fie consideraţi la fel de 

importanţi, fiecăruia să îi fie astfel valorificate toate calităţile, pornind de la premisa 

potrivit căreia fiecare elev în parte este capabil să realizeze ceva bun. 

Concluzii 

Analizând statisticile prezentate, se constată faptul că nivelul de școlarizare 

precum și accesul pe piața muncii al persoanelor cu dizabilități este mai scăzut decât în 

ceea ce privește persoanele fără dizabilități, ceea ce înseamnă că măsurile luate până 
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acum în acest sens nu sunt tocmai eficiente sau necesită o îmbunătățire, așa încât accesul 

la educație și pe piața muncii să fie cu adevărat egal pentru toată lumea. 

Potrivit legislaţiei în vigoare, persoanele cu dizabilităţi, oricare ar fi natura ori 

gradul de handicap al acestora, au dreptul la o educaţie şcolară gratuită, adecvată precum 

și adaptată la nevoile şi la dorinţele lor.  

Persoanele cu dizabilităţi cât şi familiile acestora reprezintă principalul factor 

de decizie cu privire la alegerea efectivă a formei de educaţie/ învăţământ – obişnuit, 

special, alternativa educaţională etc. Asigurarea propriu-zisă a şanselor egale în educaţie 

presupune ca toate necesităţile de educaţie ale persoanelor cu dizabilităţi să aibă o 

valoare egală cu ale celorlalte persoane.  

Egalizarea efectivă a şanselor are în vedere atât necesităţile generale, precum şi 

pe cele individuale de educaţie şi vizează astfel eliminarea tuturor obstacolelor ce pot 

apărea în accesul şi în participarea la procesul de învăţământ.  

Autorităţile precum şi instituţiile şcolare au obligaţia concretă de a asigura toate 

condiţiile precum şi serviciile de ordin ambiental cât şi echipamentele absolut necesare 

în unităţile şcolare (speciale ori obişnuite), pentru a facilita astfel egalizarea şanselor în 

accesul, deplasarea, comunicarea (inclusiv specifică cât şi alternativă) precum şi 

participarea efectivă în spaţii şcolare a persoanelor cu dizabilităţi. Politica şcolară pentru 

persoanele cu dizabilităţi încurajează astfel integrarea graduală a serviciilor speciale de 

educaţie în cadrul sistemului obişnuit de educaţie/învăţământ.  

Includerea în şcoli de masă se realizează în funcţie de potenţialul de ordin psiho-

social al copilului, de toate performanţele sale şcolare, de beneficiile asupra dezvoltării 

personalităţii sale, plenare precum şi libere. Şcolile speciale cât şi cele de masă trebuie 

să coopereze în ceea ce vizează asigurarea unui continuum de oferte educaţionale, 

pentru a se asigura totodată și posibilitatea concretă de alegere precum şi de combinare 

dintre cele două sisteme (special şi obişnuit).  

În condiţiile concrete ale şcolarizării în învăţământul de masă, autorităţile 

educaţionale precum şi cadrele didactice au obligaţia concretă de a cunoaşte cu adevărat 

toate modalităţile de lucru cu elevii cu dizabilităţi integraţi, de adaptare a tuturor 

structurilor şi organizării şcolare specifice, a curriculumului precum şi a tuturor 

modalităţilor de examinare a progresului în activitatea de învăţare.  

Asigurarea propriu-zisă a tuturor serviciilor specifice necesare, inclusiv cadre 

didactice de sprijin reprezintă un aspect asbolut esenţial. Este așadar ami mult decât 

necesară derularea unui amplu proces de informare şi de educare a tuturor cadrelor 

didactice, pentru ca schimbarea de atitudine să înceapă cu acestea, urmând apoi să 

propage la rândul lor o atitudine echitabilă, nediscriminatorie, faţă de persoanele cu 

dizabilităţi.  

Este deosebit de important ca procesul de răspândire a cunoştinţelor şi 

promovarea unei atitudini nediscriminatorii faţă de persoanele cu dizabilităţi să fie 

extins şi asupra părinţilor, asupra întregii comunităţi. 
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DETAINEE’S BEHAVIOR IN THE PENITENTIARY ENVIRONMENT 

COMPORTAMENTUL DEȚINUȚILOR ÎN MEDIUL PENITENCIAR 

Popa Ecaterina, psychologist, PhD student, Penitentiary of Maximum Security, 

Galati, Romania, Free International University of Moldova, Chisinau 

Popa Ecaterina, psiholog, doctorandă, Penitenciarul de Maxima Siguranta, Galati, 

Romania, Universitatea Libera Internationala din Moldova, Chisinau 

Abstract. Prison and society represent two different worlds in almost all situations, and 

the deprivation of liberty presupposes a dramatic change of the existential framework, on the 

personality of the prisoner, so that, in the article presented " Detainee’s behavior in the 

penitentiary environment ", the emphasis is placed on behavioral changes through the detainee's 

personality, the characteristics common to the offenders encountered as dominant elements with 

a certain consistency and frequency, the psychological consequences and the behavioral 

changes of the detainees that occur due to deprivation of liberty. The article also comes with an 

analysis of the psychological, analytical, psychosocial, subtraction or self-control theories, 

social learning regarding the effects of the prison environment on the behaviors of the detainees, 

mentioning Freud S., T. Hirschi , Walter Reckless, Patterson. It is significant in the process of 

understanding the personality of the detainee, that from a behavioral point of view, they target 

the functional and then the causal side. It is necessary to establish what function a certain 

behavior (fact) performs in the prisoner rather than to inventory the external factors that 
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preceded it (as recommended by the explanation given) and which can sometimes be mistakenly 

included in the causal sphere. 

Rezumat. Închisoarea şi societatea reprezintă două lumi diferite aproape în toate 

situaţiile, iar privarea de libertate presupunând o schimbare dramatică de cadru existențial, 

asupra personalităţii deținutului, astfel încât, în articolul prezentat ,,Comportamentul 

deținutilor în mediul penitenciar”, accentul este pus pe schimbările comportamentale prin 

prisma personalității deținutului, trăsăturile comune infractorilor întâlnite ca elemente 

dominante cu o anumită consistență și frecvență, consecințele psihologice și schimbările 

comportamentale ale deţinutilor care au loc datorită privării de libertate. Articolul vine și cu o 

analiză a teoriilor psihologice, analitice, psihosociale ,a infrânării sau a autocontrolului, a 

învățării sociale privind efectele mediului penitenciar asupra comportamentelor detinutilor, 

amintind pe Freud S. [11], T. Hirschi [13], Walter Reckless, Patterson. Este semnificativ în 

procesul de înțelegere a personalității deținutului, că din punct de vedere comportamental , 

aceștia vizează latura funcțională și apoi cea cauzală. Este necesar să stabilim ce funcție 

îndeplinește la deținut un anumit comportament(faptă) decât să inventariem factorii exteriori 

care l-au precedat (așa cum recomandă explicația cauzată) și care pot fi înglobați uneori greșit, 

în sfera cauzală. 

Keywords: behavior, detainee, penitentiary environment, personality 

Termeni-cheie: comportament, deținut, mediu penitenciar, personalitate 

Introducere 

Literatura de specialitate din spațiul românesc este destul de săracă în privința 

cercetărilor pe acest subiect comportamentul detinutilor din mediul penitenciar prin 

prisma programelor de reintegrare sociala. Unul din argumente este faptul că pentru a 

desfășura un studiu în acest mediu strict, controlat și monitorizat, e nevoie de o mulțime 

de aprobări care, de obicei, necesită foarte mult timp pentru a fi verificate și pentru a 

primi permisiunea de a desfășura cercetarea. Al doilea argument este faptul că, în cazul 

sistemului penitenciar din România, majoritatea cercetărilor de acest fel sunt realizate, 

de obicei, de către psihologii din sistem, ele fiind disponibile într-un număr destul de 

mic pentru cei din exterior, asta datorită și nivelului de confidențialitate. În spațiul 

internațional găsim numeroase studii realizate, dar niciunul nu include cumulat 

variabilele care reprezintă subiectul central al cercetării de față, ele fiind cercetate 

separat pe acest lot de participanți. Am ales această tematică pentru lucrarea mea, din 

dorinţa de a cerceta importanta participarii la programele de reintegrare sociala în 

profunzime, luând în considerare importanța acestor programe și de modificarea 

comportamentului în existența umană, mai specific, în viața persoanelor private de 

libertate. 

Plecând de la premisa că personalitatea reprezintă un sistem hipercomplex, 

subordonat mediului social și cultural, rezultă că mediul penitenciar are o influenţă 

deosebită asupra vieţii şi comportamentului deţinutului, ce afectează grav sentimentul 

de siguranţă al acestuia. Ca urmare, orice act infracţional reprezintă rezultatul acţiunii 

umane răsfrânte prin prisma propriei personalităţi.  

 În lucrarea “Structura și dezvoltarea personalității”, Allport G. definea 

personalitatea ca fiind ,,organizarea dinamică în cadrul individului a acelor sisteme 

psihofizice care determină gândirea și comportamentul său caracteristic” [1]. 
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 Problema privind dezvoltarea comportamentului persoanelor aflate în conflict 

cu legea a fost cercetată de majoritatea şcolilor şi concepţiilor din psihologie, 

criminologie, sociologie etc. Reflecțiile asupra acestui subiect au identificat mai mulți 

factori determinanți, dar care pot fi diferențiați în două categorii etiologice și imediat 

determinante: factorii individuali şi factorii sociali/de mediu. În categoria factorilor 

individuali ereditatea reprezintă elementul primar, iar în categoria factorilor de mediu 

educației îi revine poziția centrală. 

Spaţiul penitenciar nu poate fi analizat în conformitate cu legile social-generale, 

întrucît el prezintă o serie de trăsături specifice cum ar fi: este un spaţiu închis, este un 

spaţiu dihotomic care divizează populaţia din penitenciar în două grupuri pe de o parte 

şi de alta a gratiilor. Venirea în penitenciar tulbură echilibrul personalităţii printr-o triplă 

reducere: a spaţiului de viaţă, a timpului social şi a comportamentului social. Aceasta 

afectează în mod direct, în diferite forme şi grade personalitatea individului.  

Detenția și influențele sale asupra personalității infractorului 

Sistemul relațiilor interpersonale cuprinde, în genere, doi poli care se află în 

interacțiune pe de-o parte, colectivul cu structura, dinamica, rolul și funcțiile sale, pe de 

alta parte individul cu particularitățile sale psihice, interesele și trebuințele sale, cu 

sensibilitățile, aspirațiile și dorințele care îi sunt proprii. 

Prin însăși situația sa deținutul reprezintă un univers uman specific, plin de 

contradicții, frustrări și neîmpliniri. Fiecare vine în penitenciar ca urmare a unei 

conduite antisociale flagrante, a savîrșirii unor infracțiuni dintre care unele deosebit de 

grave. Mulți sunt neadaptați social, refractari sau incapabili să se integreze în cerințele 

normale de conviețuire socială, cu o viață subordonată mai ales 

instinctele și trebuințelor primare cu o moralitate dubioasă și cu un trecut încărcat care 

apasă asupra conștiinței lor. 

Impactul privării de libertate asupra componentelor personalității este în multe 

cazuri dramatic, generând conduite diferite față de cele din mediul liber. 

Privind comportamentul ca expresie a relației dintre dezvoltarea psihică, dintre 

dezvoltarea personalității și mediul ambiant în care traiește individul, putem defini 

tulburările de comportament ca fiind abateri de la normele și valorile umane pe care le 

promovează un anumit tip de societate. Aceste abateri comportamentale se înscriu în 

categoria largă a fenomenelor de inadaptare și pot aparea la toate nivelele de vârste, 

fiind determinate de o varietate de cauze. Handicapurile de comportament sunt cuprinse 

în mod sintetic în conceptul de delicvență și uneori în cel de infracțiune (mai cu seama 

în știintele juridice). Acești termeni desemnează comportamente nonconformiste, care 

pot produce efecte negative atât pentru individ, cât și pentru societate. Din punct de 

vedere psihologic, indivizii care au astfel de comportamente aberante prezintă 

dezechilibre sau o stare deficitară în unul sau pe toate palierele: maturizării psihice, 

structurării conștiinței de sine și a conștiinței sociale, asimilării normelor și valorilor 

social-culturale, structurării motivațional-caracteriale, maturizării sociale [14]. 

În urma studiilor realizate pe mai multe tipuri de infractori s-a constatat 

existența unor trăsături comune [4], iar acestea sunt: 
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-instabilitatea emotiv-acțională care se evidențiază mai ales în cazurile de 

personalitate dizarmonica structurata a infractorului adult sau minor și se concretizează 

în discontinuitate, trecere de la o extremă la alta și inconstanță în reacții față de stimuli, 

instabilitatea aceasta apare în general în urma unei educații familiale precare și a 

multiplelor experiențe negative. 

-inadaptarea socială este cauzată de lipsa condițiilor favorabile dezvoltării 

armonioase a personalității (părinți separați, decedați, infractori, alcoolici) și care se 

transpun în atitudini antisociale, individul devenind astfel un inadaptat. 

-sensibilitatea deosebită concretizată în faptul că excitanții din mediu au o 

influență mult mai puternică asupra lor și astfel reacțiile lor sunt ciudate, exagerate; sunt 

dezinhibați și își ating interesele personale în ciuda consecințelor. 

-duplicitatea comportamentului se referă la adoptarea unui comportament 

diferit,cinstit, contrar preocuparilor infracționale tocmai pentru a crea o imagine 

pozitiva dar care, pentru cunoscători, este un indiciu important în identificarea 

infractorilor. 

-imaturitatea intelectuală se materializează în dificultatea individului de a-și 

reprezenta consecințele faptelor sale antisociale.  

-imaturitatea afectivă se concretizează în predominanța proceselor afective 

formându-se un dezechilibru în urma căruia survine rigiditate psihică, reacții 

disproporționate, predominanța principiului placerii în detrimentul realității care 

determină comportamente infantile, lipsa poziției critice și autocritice, nerealism și 

instabilitate emoțională. 

-frustrarea apare când infractorul se simte nedreptățit deoarece nu i se respectă 

un drept legitim [9]; se resimte în plan afectiv-cognitiv sub forma unei crize care 

genereaza surescitare subcorticală. 

-complexul de inferioritate se evidențiază ca un sentiment de incapacitate 

personală a infractorului aparut în urma unor deficiențe mai mult sau mai puțin reale și 

hrănite de dezaprobarea celor din jur [10]. 

-egocentrismul se manifestă prin dificultatea individului de a vedea dincolo de 

propria persoana, propriile nevoi, propriile dorințe, interese. Nu poate aprecia reușitele 

celorlalți, crede ca are dreptate și se simte în permanență nedreptațit. 

-labilitatea, constă în incapacitatea individului de a-și stapâni acțiunile generate 

de fluctuația sa emoțională. 

-agresivitatea apare în urma nepermiterii individului de a-și satisface dorințele. 

Cele mai cunoscute forme de agresivitate sunt: autoagresivitatea şi heteroagresivitatea. 

Autoagresivitatea constă în îndreptarea comportamentului agresiv spre propria 

persoană, exprimându-se prin automutilări, tentative de sinucidere sau chiar sinucidere. 

Heteroagresivitatea presupune canalizarea violenţei spre alţii, manifestându-se prin 

forme multiple, cum ar fi: omuciderea, tâlhăria, violul, tentativa de omor, vătămarea 

corporală etc.; 
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-indiferența afectivă constă în dificultatea de a percepe, înțelege durerile și 

nevoile celorlalți și chiar placere simțită în urma durerii celorlalți. Este generată de 

instabilitate emoțională timpurie. Infractorul este caracterizat ca fiind calm, cu sânge 

rece și extrem de violent dar și lipsit de sentimentul de culpabilitate. 

Aceste caracteristici se pot întâlni la neinfractori, dar nu ca elemente dominante 

și nu au aceeași consistență și frecvență ca la infractor. În urmărirea scopului, infractorii 

întrebuinţeaza orice mijloc care i-ar putea ajuta: minciuna, perfidia, atitudini variate 

pornind de la ideea de a inspira compătimire pentru nedreptatea ce li se face sau pentru 

situaţia în care au ajuns “siliţi de împrejurări” şi până la aroganţa faţă de anchetator sau 

chiar intimidarea acestuia. 

Procesarea informaţiilor referitoare la evenimentele petrecute, determină, la 

nivel cerebral apariţia unui focar de excitaţie maximă, cu acţiune inhibitorie asupra 

celorlalte zone, şi în special asupra celor implicate în procesarea acelor evenimente care 

nu au legătură cu infracţiunea, iar la nivel comportamental acţionează conform legii 

dominantei defensive (este în defensivă, se ascunde tot timpul). 

Este semnificativ în procesul de înțelegere a personalității deținutului că din 

punct de vedere comportamental aceștia vizează latura funcțională și apoi cea cauzală. 

În concluzie este necesar să stabilim ce funcție îndeplinește la deținut un anumit 

comportament(faptă) decât să inventariem factorii exteriori care l-au precedat (așa cum 

recomandă explicația cauzată) și care pot fi înglobați uneori greșit, în sfera cauzală. 

Problemele pe care le întâmpină deținuții odată cu liberarea din mediul 

penitenciar se amplifică dacă există carențe în relațiile cu familia, comunitatea, lipsa 

actelor de identitate şi a unui loc de muncă care să le permită un trai decent etc. 

Discriminarea aparută în societate ,reticenţa unor funcţionari, etichetarea şi 

marginalizarea de către comunitate/societate generează comportamente la persoanele 

liberate din locurile de detenţie care depășesc pragul licit. 

Existența unei astfel de cercetări care să evidențieze influența activităților de 

reintegrare social raportate la schimbările comportamnetale survenite asupra 

persoanelor deținute poate să răspundă mai multor întrebări precum: Programele de 

reintegrare psihosociala determina schimbari comportamentale? 

Pentru a observa schimbarile comportamentale trebuie avuta in vederea 

personalitatea persoanelor private de libertate? 

Material și metodă 

Scopul lucrării este de a evalua influența activităților de reintegrare 

psihosocială raportat la schimbările comportamentale survenite asupra persoanelor 

aflate în detenție. 

Metodologia cercetării 

Formularea explicită a ipotezelor cercetării 

Ipoteza generală 

Cunoasterea trasaturilor de personalitate si a stilului de viata a detinutilor din 

mediul penitenciar prin parcurgerea programului de psihodiagnoza ofera informatii 
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pretioase privind modul de abordare si de includere in anumite programe de reintegrare 

sociala, acest lucru regasindu-se intr-un comportament corespunzator adaptat normelor 

din penitenciar. 

Ipoteze specifice  

Deținuții care participa la programe de integrare sociala vor avea un nivel 

crescut de deschidere comparativ cu deținuții care nu sunt incluși în programe de 

integrare sociala. 

Deținuții care au fost incluși în programele de integrare sociala vor avea un nivel 

diferit al agreabilității comparativ cu cei care nu au au fost încadrați în aceste programe. 

Deținuții cuprinsi in programele de reintegrare sociala in faza de retest vor 

prezenta un nivel mai scazut de nevrotism comparativ cu nivelul nevrotismului obținut 

în faza de testare. 

Deținuții din grupul experimental în faza de retestare vor avea un nivel al 

agresivității mai scăzut comparativ cu cei care fac parte din lotul de control. 

Detinutii care urmează programele de reintegrare sociala vor prezenta un nivel 

mai crescut de asertivitate comparativ cu detinutii ce nu au beneficiat de aceste 

programe 

Prezentarea variabilelor independente și dependente 

Variabilele independente ale cercetării sunt: durata detenției, varsta ,recidiva si 

includerea în programe psihosociale. 

Variabilele dependente sunt variabilele care se modifică în urma modificării 

primului grup de variabile.-nivelul asertivității, nivelul agresivității, nivelul de 

deschidere, nivelul de nevrotism, nivelul de stabilitate emoțională 

Eșantionul cercetării este format din cca 60 de deținuți din Penitenciarul din 

G. Si T. care au săvârşit infracţiuni violente şi abateri disciplinare în cursul executării 

pedepsei privative de libertate. Alegerea acestor deținuți a avut un character aleatoriu. 

Lotul experimental – 30 participanţi care au săvârşit infracţiuni violente şi 

abateri disciplinare în cursul executării pedepsei privative de libertate şi care au 

participat la programele psihosociale; 

Lotul de control – 30 participanţi care au săvârşit infracţiuni violente (care nu 

au săvârşit abateri disciplinare în cursul executării pedepsei privative de libertate) şi 

care nu au participat la programele psihosociale. 

La nivelul lotului experimental , cat si la nivelul lotului de control voi avea date 

statistice despre :varsta, stare civila ,nivel de scolarizare, profesia avuta declarata la 

incarcerare, antecedente penale, fapta pentru care executa pedeapsa privata de libertate, 

mediul de provenienta, situatia materiala, durata detenției. 

Pentru testarea/retestarea participantilor la program si a celor din grupul de 

control, am utilizat urmatoarele instrumente: inventarul de personalitate BigFive Plus si 

Decas. 
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Datele colectate vor fi introduce în programul de prelucrare statistică a datelor 

SPSS, iar în urma supunerii acestora la metoda de analiză (Testul t), va genera rezultate 

ce vor fi interpretate din punct de vedere psihologic. 

Procedurile de recoltare a datelor 

Participanţii au fost instruiţi în ceea ce priveşte modalitatea de completare a 

chestionarelor, fiind îndemnaţi să răspundă cât mai sincer la fiecare întrebare/afirmaţie 

prezentată în scala respectivă, ţinând cont de faptul că nu există răspunsuri bune sau 

rele, afirmaţii corecte sau greşite. Chestionarele au fost aplicate prin metoda creion – 

hârtie, în grupuri mici. Înainte de completarea fiecărui chestionar, au fost prezentate 

instrucţiunile generale; în momentul în care au intervenit neclarităţi, acestea au fost 

clarificate pe loc. În acest context s-a precizat faptul că răspunsurile pe care le vor da 

sunt confidenţiale şi nu vor afecta în nici un fel executarea pedepsei privative de 

libertate, rezultatele evaluării vor fi folosite doar în scop ştiinţific şi că se pot retrage 

oricând doresc. Nu s-a trecut numele participanţilor pe chestionare, ci doar iniţiale. 

Procedura este aplicată conform normelor etice, beneficiind de acordul persoanelor 

private de libertate şi al administraţiei locului de deţinere. 

În prima etapă a colectării datelor s-au dat spre completare unui număr de 60 de 

deținuți inventarul DHP, alături de Inventarul de Personalitate Big Five©plus și DECAS-

ul. Colectarea datelor în faza incipientă a cercetării științifice s-a realizat înainte ca 

grupul experimental să fie influențat de programele de reintegrare socio-educativă. În 

cea de-a doua etapă a derulării cercetării, grupul experimental a fost supus unui program 

de reintegrare socială, iar totodată deținuții care au aparținut acestui grup le-au mai fost 

date spre completare cele două inventare Inventarul de PersonalitateBig Five©plus și 

DECAS-ul. În cea de a treia etapă datele colectare au fost introduce în programul de 

analiză statistică SPSS pentru a se putea dovedi dacă ipotezele cercetării vor fi 

confirmate, iar rezultatele finale coroborate cu studiile de specialitate care au vizat 

același obiectiv al cercetării, respective evaluarea influenței activităților de reintegrar 

epsihosocială raportat la schimbările comportamentale survenite asupra persoanelor 

aflate în detenție. 

Prezentarea rezultatelor brute și analiza datelor 

Utilizând fişa datelor biografice, am constatat la nivelul lotului de control 

următoarele particularităţi: 

Varsta:13 detinuti cu varsta intre 20 ani si 30 de ani reprezentand 43,3%, 10 

detinuti cu varsta intre 31 ani si 40 de ani reprezentand 33,3%,7 detinuti cu varsta intre 

41 ani si 50 de ani reprezentand 23,3% 

Starea civila: 15 detinuti casatoriti ( 50% ), 11 detinuti in concubinaj (36,6% ), 

4 detinuti necasatoriti (13,3%) 

Nivel de scolarizare: 2 detinuti care au un nivel instructive educativ intre 0-4 

clase; 10 detinuti nivel educative cuprins intre 5-8 clase;16 detinuti cu nivel educative 

cuprins intre 9-12 clase si 2 detinuti cu studii superioare 
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Profesia avuta la incarcerare:5 detinuti conducatori auto; 2 detinuti elev/ 

Student; mecanic auto-2;agricultori 2; muncitori necalificati 3, agent de politie 1; croitor 

1; analist programator 1, 13detinuti fara ocupatie. 

Fapta savarsita: 13 detinuti condamnati pentru omor;5 detinuti pentru tentative 

de omor; 5 detinuti pentru talharie calificata; 4 detinuti pentru viol; 2 detinuti pentru 

vatamare corporala ;1 detinut pentru omor deosebit de grav;1 detinut pentru omor 

calificat 

Durata detentiei : 12 detinuti au pedepse cuprinse intre 3.4 ani -7 ani, 14 detinuti 

au pedepse cuprinse intre 7.1 -13 ani si 4 detinuti cu pedeapsa cuprinsa intre 13.1-25 

ani. 

Antecedente penale:19 detinuti fara antecedente penale;7 detinuti cu 

antecedente penale si 4 detinuti recidivisti. 

Utilizând fişa datelor biografice, am constatat la nivelul lotului de 

experimental următoarele particularităţi: 

Varsta medie:1 detinut de varsta 19 ani; 8 detinuti cu varsta cuprinsa intre 20-

30 de ani; 6 detinuti cu varsta intre 31-40 de ani; 9 detinuti cu varsta intre 41-50 de ani; 

4 detinuti cu varsta cuprinsa intre 51-60 de ani; 1 detinut de varsta de 62 de ani si un 

detinut de varsta de 73 de ani. 

Starea civila:11 detinuti casatoriti; 9 detinuti in concubinaj;6 necasatoriti; 2 

divortati si 2 vaduvi 

Nivel de scolarizare: 9 detinuti cu nivel de scolarizare cuprins intre o-4 clase; 5 

detinuti cu nivel de scolarizare cuprins intre 5-8 clase; 12 detinuti cu nivel scolarizare 

cuprins intre 9-12 clase; 4 detinuti cu studii superioare 

Profesia avuta la incarcerare: 3 detinuti- ingineri; 2 detinuti adminisratori; 3 

detinuti student; 3 detinuti agricultori; 3 detinuti mecanici auto, 2 detinuti muncitori 

necalificati si 14 detinuti fara ocupatie 

Fapta savarsita:18 detinuti condamnati pentru omor, 2 detinuti pentru tentative 

de omor, 6 detinuti pentru viol, 2 detinuti pentru talharie, 2 detinuti condamnati pentru 

vatamare corporala 

Durata detentiei: 9 detinuti au pedepse cuprinse intre 3.4 ani -7 ani, 18 detinuti 

au pedepse cuprinse intre 7.1 -13 ani si 3 detinuti cu pedeapsa cuprinsa intre 13.1-25 

ani. 

Antecedente penale: 10 detinuti fara antecedente penale;8 detinuti cu 

antecedente penale si 12 detinuti recidivisti. 

Prima ipoteză:„ .Deținuții care participă la programe de integrare sociala vor 

avea un nivel crescut de deschidere comparativ cu deținuții care nu sunt incluși în 

programe de integrare sociala” a fost testată cu ajutorul Testului t pentru eșantioane 

independente. 

În acord cu Tabelul 1 nu există diferențe între numărul participanților care au 

fost incluși în programele de integrare socială N=30( M=2.13,SD=0,86) și cei care nu 

au beneficiat de aceste programe N=3-(M=1.93, SD=0,82). Pentru a avea o concluzie 
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cu privire la această ipoteză se urmărește valoarea testului Levane care este 

nesemnificativă ( F=0.37, p>0.05). După care se citesc valorile obținute pe prima linie 

pentru testul t; acestea sunt următoarele: 0.91 pentru 58 grade de libertate, iar p>0.05, 

ceea ce înseamnă că este nesemnificativ statistic. Așadar, prima ipoteză nu se confirmă. 

Tabel 1. Rezultatele testului t pentru eșantioane independente 

Inclus_program int       

egraresociala N M SD t df p 

DeschidereDA 30 2.13 .86 0.91 58 0.54 

NU 30 1.93 .82    

Deținuții care participă la programele de integrare socială nu au obținut un nivel 

semnificativ statistic al dimeniunii„ deschidere” comparativ cu cei care nu au beneficiat 

de aceste programe. Din punct de vedere psihologic, se constată că deținuții au 

întâmpinat anumite obstacole interioare cu privire la posibilitatea de a fi receptivi la 

activități intelectuale, la disponibilitatea de a-și exprima cu ușurință trăirile afective. 

O posibilă explicație poate depinde de durata detenției și fapta săvârșită de 

aceștia. Dacă există o durată a detenției mare, tendința este de resemnare și poate să 

apară un blocaj emotional al deținutului, iar în contextual săvârșirii faptei trebuie să se 

aibă în vedere dacă există sau nu regrete pentru ceea ce s-a înfăptuit. În cazul în care nu 

există regrete însemna că nu e deschisă ușa prin care să evadeze propriile trăiri și dorința 

de reintegrare socială. 

A doua ipoteza care s-a verificat a fost: ,,Deținuții care au fost incluși în 

programele de integrare sociala vor avea un nivel diferit al agreabilității comparativ cu 

cei care nu au au fost încadrați în aceste programe”. 

Tabel 2. Rezultatele testului t pentru eșantioane independente 

Inclus_programint       

Integrare sociala N M SD t df p 

Agreabilitate DA 30 2.27 .74 2.10 58 0.03 

NU 30 1.87 .73    

Având în vedere rezultatele din Tabelul 2. se observă că diferențele cu privire 

la media și abaterea standard nu sunt foarte mari N=30( M= 2.27, SD= 0.74), iar pentru 

deținuții care nu au fost incluși în programele de integrare socială N=30( M= 1.87, 

SD=0.73). Testul Levane este nesemnificativ statistic( F=0.31, p>0.05);de aceea se vor 

citi valorile t de pe prima linie care demonstrează că rezultatul este de 2.10 pentru 58 

grade de libertate, iar p<0.05, fiind semnificativ statistic. A doua ipoteză este 

confirmată. 

Din perspectivă psihologică, deținuții care au participat la programele de 

integrare socială au obținut scoruri ridicate la dimensiunea„agreabilitate”, deoarece au 

avut acces la anumite informații care i-au determinat să aibă mai multă încredere în alte 

persoane, să fie mai cooperanți, să creieze relații sincere cu cei din jur, dezvoltând o 

importantă caracteristică a umanului, adică generozitatea. Cei privați de acele programe, 
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prezintă dificulăți în a-și exprima unele trăsături de personalitate latente, care au existat, 

însă au interferat cu mediul în care s-au dezvoltat. 

A treia ipoteză: „Deținuții cuprinsi in programele de reintegrare sociala in faza 

de retest vor prezenta un nivel mai scazut de nevrotism comparativ cu nivelul 

nevrotismului obținut în faza de testare..”. 

Tabel 3. Rezultatele testului t pentru eșantioane independente 

 Grup N M SD t df p  

Nevrotism Grup_experimental 30 2.53 .68 2.57 53 0.013  

 test    

 Grup_experiemntal 30 2.00 .91     

 Retest     

Tabelul 3.reliefează o diferență între media și abaterea standard pentru grupul 

experimental din faza de testare ( M=2.53, SD=0.68) și din faza de retestare(M=2.00, 

SD=0.91). Testul Levane este semnificativ( F=4.87, p<0.05) de aceea se citesc valorile 

testului t de a doua linie astfel: rezultatul este t=2.57 pentru 38 grade de libertate, 

p<0.05. Această ipoteză este semnificativă statistic. 

Din punct de vedere statistic, interpretarea este rigidă, însă din punct de vedere 

psihologic, subiecții prezenți la această cercetare, implicit deținuții care au avut acces 

la anumite programe de integrare socială după prima fază de testare au obținut un scor 

diferit la dimensiunea„nevrotism”, deoarece cei care au experimentat ceea ce înseamnă 

programe de integrare socială au dovedit o mai bună capacitate de autocontrol, fiind 

detașați în anumite momente tensionate, au dovedit că sunt stabili emoțional și au 

cunoscut o altă latură a vieții sociale. 

Deținuții din grupul experimental în faza de retestare vor avea un nivel al 

agresivității mai scăzut comparativ cu cei care fac parte din lotul de control. 

Tabel 4. Rezultatele testului t pentru eșantioane independente 

 Grup N M SD t df p  

Agresivitate Grup_control 30 2.40 .49 6.00 58 0.00  

 Grup_experiemntal 30 1.43 .72     

 retest     

Tabelul 4. prezintă situația valorilor mediilor și a abaterilor standard pentru cele 

două grupuri ale prezentei cercetări astfel: pentru primul grup în care participanții sunt 

din lotul de control: M=2.40, SD=0.49, iar pentru al doilea grup M=1.43, SD=0.72. 

Testul Levane este nesemnificativ (F=3.02, p>0.05), de aceea sunt luate în considerare 

valorile testului t de pe prima linie :rezultatul este de 6.00 pentru 58 grade de libertate, 

p<0.05.Această ipoteză este semnificativă statistic. 

Subiecții din lotul experimental, în faza de retest au rezultate mai scăzute la 

dimensiunea agresivitate, comparativ cu cei care fac parte din lotul de control. Reiese, 

faptul că deținuții din grupul experiemental în faza de retestare, după ce au urmat 
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program de reintegrare psihosocială, sunt mai dornici să își expună convingerile nocive 

și să le schimbe cu cele pozitive, să tolereze mai mult comportamentul uman și să fie 

mai receptivi la problemele celor din jur. Nivelul agresivității este mai scăzut, deoarece 

se dovedește că impactul educației asupra comportamentului este unul constructiv. 

Ipoteza a cincea:„ Detinutii care urmează programele de reintegrare sociala vor 

prezenta un nivel mai crescut de asertivitate comparativ detinutii ce nu au beneficiat de 

aceste programe” 

Tabel 5. Rezultatele testului t pentru eșantioane independente 

 Inclus_program       

 integrare sociala N M SD t df p 

Asertivitate DA 30 1.77 0.77 -0.69 51 0.49 

 NU 30 1.93 1.03    

Tabelul 5. ilustrează valorile mediilor și ale abaterilor standard, valabile pentru 

cele două grupuri supuse cercetării M=1.77, SD=0.77 și M=1.93, SD=1.03. Testul 

Levane este semnificativ statistic(F=10.58, p<0.05), astfel sunt valabile valorile testului 

t de pe a doua linie:t este -0.69 pentru 51 grade de libertate, p>0.05. Ipoteza nu este 

confirmată. 

Ipoteza nu este confirmată, ceea ce înseamnă că deținuții care au participat la 

programele de integrare socială nu au reușit să își exprime mai facil un punct de vedere, 

intervenind în grup doar când sunt obligați să o facă. Aceștia preferă să li se spună ceea 

ce trebuie să facă, au tendința să asculte mai mult decât să vorbească. Acest rezultat 

indică faptul că este extrem de greu să fie sparte toate zidurile construite între deținuți 

și viața socială după eliberare. Toate convingerile, ideile, credințele nocive sunt dificil 

de îndepărtat și necesită muncă asiduă. 

Concluzii si recomandari 

Toate aceste interpretări care s-au format după aplicarea programelor de 

reintegrare psihosociala sunt probate de către datele statistice obținute în urma realizării 

cercetării prezente în lucrarea de față. Scopul cercetării a fost de a evalua influența 

activităților de reintegrare psihosocială raportat la schimbările comportamentale 

survenite asupra persoanelor aflate în detenție. Ca fiecare cercetare, este necesar să 

existe mai multe ipoteze de la care se pleacă. Ipoteze cercetării au fost: 

1.Deținuții care participa la programe de integrare sociala vor avea un nivel 

crescut de deschidere comparativ cu deținuții care nu sunt incluși în programe de 

integrare sociala. 

2.Deținuții care au fost incluși în programele de integrare sociala vor avea un 

nivel diferit al agreabilității comparativ cu cei care nu au au fost încadrați în aceste 

programe. 

3.Deținuții cuprinsi in programele de reintegrare sociala in faza de retest vor 

prezenta un nivel mai scazut de nevrotism comparativ cu nivelul nevrotismului obținut 

în faza de testare. 
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4.Deținuții din grupul experimental în faza de retestare vor avea un nivel al 

agresivității mai scăzut comparativ cu cei care fac parte din lotul de control. 

5.Detinutii care urmează programele de reintegrare sociala vor prezenta un nivel 

mai crescut de asertivitate comparativ cu detinutii ce nu au beneficiat de aceste 

programe 

În urma prelucrării statistice s-a constatat ca s-au confirmat trei din cele cinci 

ipoteze, respective cel: „Deținuții care au fost incluși în programele de integrare sociala 

vor avea un nivel diferit al agreabilității comparativ cu cei care nu au au fost încadrați 

în aceste programe”, „ Deținuții cuprinsi in programele de reintegrare sociala in faza de 

retest vor prezenta un nivel mai scazut de nevrotism comparativ cu nivelul 

nevrotismului obținut în faza de testare.”si „ Deținuții din grupul experimental în faza 

de retestare vor avea un nivel al agresivității mai scăzut comparativ cu cei care fac parte 

din lotul de control.”  

Din punct de vedere psihologic, prin analizarea informațiilor statistice, se poate 

observa că persoanele care au fost încadrate în aceste programe de reintegrare 

psihosociala sunt mai generoase, amabile, își dezvoltă capacitatea de sprijin 

necondiționat, trăiesc sentimente de milă și compasiune. Preferă cooperarea, sunt lipsite 

de aroganță, se străduiesc să fie corecte și sincere în relațiile cu cei din jur.Deși cadrul 

în care sunt învățate astfel de comportamente nu este unul foarte încurajator, persoanele 

fiind private de libertate, acestea sunt stabile emotional, cu o atitudine calmă, detașată 

chiar și în momentele tensionate. 

Limite ale programelor de reintegrare psihosociala 

Deficitul de personal 

Datorită acestui deficit de personal , care caracterizează întreg sistem 

penitenciar românesc, programele de educație și intervenție psihosocială, care au ca 

principal scop reintegrarea socială și reducerea riscului de recidivă, sunt lăsate adeseori 

în plan secund, specialiștii din penitenciare fiind preocupați îndeosebi de soluționarea 

problemelor deținuților. În condițiile în care într-un penitenciar există doar 2-3 

psihologi, nevoiți să intervină în toate domeniile, cu toți deținuții, fie ei dependenți de 

droguri, fie cu tulburări de personalitate, fie agresori sexuali, fie persoane cu conduite 

violente, fie tineri , fie varstnici etc. Este dificil să se obțină rezultate mult așteptate în 

ceea ce privește reabilitarea acestor persoane și prevenirea recidivei. 

Nivelul ridicat al birocrației, care limitează foarte mult timpul alocat lucrului 

efectiv cu deținutul de către personal, și așa insuficient. Din interviurile realizate cu 

specialiștii a reiețit faptul că , în medie trei ore pe zi sunt rezervate de psihologii și 

asistenții sociali din penitenciare completării diferitelor acte care alcatuiesc dosarele de 

educație și intervenție psihosocială a persoanelor private de libertate. Mai trebuie 

menționat faptul că în zilele în care au loc comisiile de liberare condiționată și de 

individualizare a regimului de executare a pedepselor , activitatea serviciului de 

educație și asistență psihosocială este dacă nu blocată, limitată foarte mult. 
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Absența unor standarde unitare de aplicare a programelor, cu consecințe 

atunci când deținutul este transferat de pe o secție pe alta sau, mai dificil, la alt 

penitenciar. 

Cu toate că există o anumită continuitate la cursurile de alfabetizare și 

scolarizare, nu același lucru se întamplă în cazul programelor educative și psihosociale, 

deoarece nu toate unitățile de detenție desfașoară aceleași tipuri de intervenție. Cu toate 

acestea, așa cum arată o parte din cei intervievați, dezideratul continuității intervențiilor 

este greu de atins, deoarece o dată ajunși la alt penitenciar sau secție de deținere este 

imposibil ca deținuții nou veniți să fie imediat introduși în programe de psihoterapie sau 

consiliere la care au fost înscriși în unitatea de unde au plecat, atât timp cât grupele de 

participanți sunt deja formate. Un alt aspect la fel de important , cauzat tot de 

neuniformizarea procedurilor de lucru, îl reprezintă așa numitul fenomen de ,,turism 

penitenciar,, de migrație a deținuților de la o unitate la alta. Aceștia recurg la diferite 

afaceri judiciare fictive pentru a merge în acele penitenciare în care comisia de liberare 

conditionață este mai permisivă. 

Mentalitatea personalului din serviciul de supraveghere și pază, care nu întelege 

rolul psihoterapiei și a celorlalte programe de reintegrare și, în consecință se consideră 

absolvit de orice responsabilitate în acest sens. În condițiile în care persoana privată de 

libertate lucrează cu mine, psihologul, o oră pe zi, cu supraveghetorul sta 24de ore din 

24. Și dacă eu încerc să îi spun că e bine să comunicăm asertiv, să nu fii violent nici 

verbal în exprimare, dar nici fizic, iar supraveghetorul se duce și îl injură sau îl provoacă, 

că are nervi, s-a dus tot procesul meu de remodelare al personalității lui. 

Imposibilitatea repetării unui program. Conform ORDIN 1322 /2017 pentru 

aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor şi 

programelor educative, de asistenţă psihologică şi asistenţă socială din locurile de 

deţinere aflate în subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor prevede 

urmatorul aspect : orice deținut nu poate să participe decât o singură dată pe parcursul 

executării pedepsei, indiferent de durata pedepsei. 

Urmărirea avantajelor. Mulți deținuți declară că participă la programele de 

reabilitare desfășurate în penitenciar pentru o serie de avantaje cum ar fi: pentru a primi 

evidențieri, pentru a-și revoca unele măsuri disciplinare sau pentru a avea garanția că 

nu li se va amâna liberarea condiționată, un alt beneficiu resimțit mai ales la deținuții 

din regim închis este acela de a ieși din cameră, de a înlătura plictiseala, monotonia, 

rutina zilnică și de a face ca timpul să treacă mai ușor. Puțini consideră însă că învață 

sau deprind ceva. 

Recomandări 

Autoritățile au un aport considerabil în tratarea situației de reintegrare 

psihosocială. Aceștia ar tebui să le insufle deținuților idea conform căreia, timpul 

petrecut în închisoare nu trebuie perceput ca trecând în defavoarea lor ci ca o resursă de 

care dispun pentru a se schimba din punct de vedere comportamental, psiho-afectiv și 

social. De aceea, trebuie să se asigure continuitatea programelor, în moemntul în care 

persoana privată de libertate este transferată la alt penitenciar, pentru afaceri judiciare, 

pentru executarea pedepsei private de libertate. 
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O altă recomandare, presupune necesitatea alocării de resurese în vederea 

modificării unor caracterstici ale mediului fizic, organizational, al relațiilor 

interpeersonale în penitenciar (cabinet psihologic, teste, inventare de personalitate). 

În scopul prevenirii contagiunii comportamenta-deviante, propunem înființarea 

unor camera speciale pentru nerecidiviști, cu totul altele decât cele aflate în cadrul 

penitenciarului cu regim de siguranță maximă sau regim închis. 
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Abstract. In the present article we will try to examine which of the factors have an effect 

on happiness and well-being. Happiness is defined as the accumulation of items in positive 

psychology. A happy person is a person who often experiences positive feelings such as: joy, 

interest and pride and less negative feelings such as sadness, anxiety and anger. Happiness can 

also be linked to life satisfaction, moments of happiness and more. Mostly, a positive experience 

is section of emotions. Well-being is defined as a sense of health, happiness and prosperity. In 

addition, mental well-being, high satisfaction from living standards, and a sense of belonging. 

http://www.juspedia.ro/13162/psihologia-actului-infractional/
http://www.juspedia.ro/13162/psihologia-actului-infractional/
https://en.wikipedia.org/wiki/Principles_of_Criminology


237 

 

 

Both, happiness and well-being are dramatic factors that influence our important decisions in 

life like motherhood. We will try to understand the mean factors, important to consider ways to 

increase the happiness and well-being of society because of happiness. Most of literature review 

showed that high level strivings were associated with more psychological distress, particularly 

depression. Low level striving was related to higher levels of physical illness. The research that 

studied the associations between personal values and happiness revealed that prioritizing 

religion is the most likely to happiness more that prioritizing social relationships, clouding 

family, friends and neighbors. Those who prioritized extrinsic achievements like money, power, 

word, as well as health were least likely to be happy. 

Abstract. În articolul de față vom încerca să examinăm care sunt factorii cu efect pozitiv 

asupra fericirii și stării de bine. Fericirea este definită ca acumularea de elemente psihologice 

pozitive. O persoană fericită este aceea care experimentează adesea sentimente pozitive precum: 

bucurie, interes și mândrie, și sentimente mai puțin negative, cum ar fi tristețea, anxietatea și 

furia. Fericirea poate fi legată și de satisfacția vieții, de momentele de satisfacție și multe altele. 

Prezintă îndeosebi o experiență pozitivă anumite emoții. Starea de bine este definită ca un 

sentiment de sănătate, fericire și prosperitate. În plus, aceasta semnifică bunăstarea psihică, 

satisfacția ridicată de nivelul de trai și sentimentul de apartenență. Ambele, fericirea și 

bunăstarea sunt factori dramatici care influențează deciziile noastre importante în viață precum 

maternitatea. Vom încerca să înțelegem factorii medii, importanți să luăm în considerare 

modalitățile de a crește fericirea și bunăstarea societății. Cele mai multe analize ale literaturii 

au arătat că eforturile și insistența manifestate la nivel înalt au fost asociate cu mai multă 

suferință psihologică, în special depresie. Străduința joasă a fost legată de niveluri mai înalte 

de îmbolnăviri fizice. Cercetările care au studiat asocierile dintre valorile personale și fericirea 

au relevat faptul că prioritizarea religiei este cel mai probabil mod de a ajunge la fericire, mai 

mult decât prioritizarea relațiilor sociale, înnobilarea familiei, prietenilor și vecinilor. Cei care 

au prioritizat realizările extrinsece cum ar fi banii, puterea, cuvântul, precum și sănătatea au 

cel mai puțin probabil șansa să fie fericiți. 

Keywords: well-being, happiness, positive psychology, positive feelings. 

Termeni-cheie: bunăstare, fericire, psihologie pozitivă, sentimente pozitive. 

Most of the people are interested in happiness. When they are asked to list the 

things that are most important to them, happiness consistently tops the list. People rank 

attaining happiness as being more important than acquiring money, maintaining good 

health, and even going to heaven. Psychologists believe that they can help people 

achieve this goal of being happy by studying the factors that are associated with 

happiness. One of the most basic principles guiding psychological theory is that people 

and animals are motivated to approach things in the world that cause pleasure and to 

avoid things in the world that cause pain. Presumably, this behavior results from 

adaptive mechanisms that guide organisms toward resources and away from dangers. If 

so, people’s evaluative reactions to the world should reveal important information about 

basic characteristics of human nature. Every individual has their own definition of what 

makes them happy. But the extensive research on happiness have shown that there are 

certain needs that must be satisfied in order to achieve this emotional state. What we are 

referring to is long-term happiness and not the momentary feelings of joy we experience 

in our everyday lives [10].  
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When psychologists use the term happiness, they tend to mean one of two 

things. In the narrow sense, happiness is a specific emotion that people feel when good 

things happen. It includes feelings of pleasantness along with moderate levels of 

arousal. In addition, the emotion often co-occurs with a specific facial expression: the 

smile. Happiness can be distinguished both from negative emotions such as sadness, 

fear, and anger and also from other positive emotions such as affection, excitement, and 

interest. People from around the world tend to have a similar concept for happiness and 

can recognize happiness in others. As a result, the emotion of happiness is often included 

as one of a small number of basic emotions that cannot be broken down into more 

fundamental emotions and that may combine to form other, more complex emotions. 

Thus, happiness is an important concept for researchers who study emotions. 

In addition, Happiness is often known by another name in positive psychology 

research: subjective well-being, or SWB. Some believe happiness is one of the core 

components of SWB, while others believe happiness is SWB. Regardless, you’ll 

frequently find SWB used as a shorthand for happiness in the literature. 

Taking together all the various theories and findings on happiness, we know 

that there are at least a few factors that are very important for overall happiness: 

- individual income 

- labor market status 

- physical health 

- family 

- social relationships 

- moral values 

- experience of positive emotions  

The degree to which you can increase your happiness will vary widely by which 

theory you subscribe to, but there are no credible theories that allow absolutely no room 

for individual improvement. To improve your overall happiness, the most effective 

method is to look at the list of sources above and work on enhancing the quality of your 

experiences in each one of them. 

It appears that life satisfaction, meaning, and well-being can be linked with 

happiness, but happiness is not necessarily the overarching goal for everyone in life. It 

is still important because it has some undeniably positive benefits and co-occurring 

factors [1, 2]. However, the impact of smiling on one’s physical and mental state, 

coming to the conclusion that making yourself smile can help lower your heart rate 

during stressful activities. So, smiling even when we feel down or unhappy will 

gradually makes us feel happier.  

Furthermore, when you look from the side of positive psychological 

perspective, happiness can be defined using three different elements which we choose 

for their own sakes. These elements are: 

- positive emotion (feeling positive feelings such as comfort, calmness), 

- engagement (flow, getting lost in in an activity, overcoming challenges by 

achieving flow), 

https://positivepsychology.com/what-is-positive-psychology-definition/
https://positivepsychology.com/self-acceptance/
https://positivepsychology.com/life-satisfaction/
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- meaning (being in service of something bigger than yourself). 

Ultimately, happiness is about creating life satisfaction. That’s it. It is really one 

dimensional when you think about it. It’s completely subjective. 

Well-being from the other hand, is the experience of health, happiness, and 

prosperity. It includes having good mental health, high life satisfaction, and a sense of 

meaning or purpose. it includes so many positive things - feeling happy, healthy, 

socially connected, and purposeful.  

Usually when people start consistently using science-based techniques for 

enhancing well-being, they begin to feel better, quickly. 

There are 5 Major Types of Well-Being. 

Emotional Well-Being. The ability to practice stress-management techniques, 

be resilient, and generate the emotions that lead to good feelings. 

Physical Well-Being. The ability to improve the functioning of your body 

through healthy eating and good exercise habits. 

Social Well-Being. The ability to communicate, develop meaningful 

relationships with others, and maintain a support network that helps you overcome 

loneliness. 

Workplace Well-Being. The ability to pursue your interests, values, and 

purpose in order to gain meaning, happiness, and enrichment professionally. 

Societal Well-Being. The ability to actively participate in a thriving community, 

culture, and environment. 

To build your overall well-being, you have to make sure all of these types are 

functioning to an extent [3]. Now, well-being is not necessarily happiness, and when 

you look at well-being from a positive psychological way there are five measurable 

elements that make it up. It incorporates happiness but it is so much more [9]. Based on 

researches, happiness is only a small part of wellbeing, fitting into the ‘positive 

emotions’ section. Wellbeing, on the other hand, holistically factors in many other 

aspects of psychological wellness, such as: 

- your balance of positive and negative emotions, 

- having a sense of meaning or purpose in life, 

- feeling accomplished, mastered, or skilled at what you do, 

- being engaged in what you do, 

- having strong social relationships with others, 

- being engaged with your community, 

- your sense of self-worth, 

- your sense of trust. 

The are some researches that offer a few tips for improving wellbeing. 

Physical Activity: If you want to keep your body healthy and in shape, you 

should do some exercise. It is not necessary to go for heavy or hard work out; you can 

just go for a walk to the park or your classes or involve any activity that involves 

physical work out like go to library or visit to your campus etc. 

https://www.psychologytoday.com/us/basics/happiness
https://www.psychologytoday.com/us/basics/leadership
https://www.psychologytoday.com/us/basics/loneliness
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Healthy Diet: This you can find very difficult to maintain in college but you can 

go for some healthy habits such as eating breakfast or do not skip your meals etc. These 

habits have a huge impact on our physical health and help us in maintaining healthy 

diet.  

You Should Decrease Your Time of Sitting.  

Enough Sleep: If you have a huge load of class work or many pending projects, 

it may be quite difficult for you to get enough sleep due to short of time and stress. But 

lack of sleep can have many negative effects on our body and mental health. So, you 

need to take enough sleep and it should be 7 to 9 hours nightly. 

Get Socialized: When you are too busy with your class works or assignments, 

you start feeling boredom and stressed and in order to avoid these situations, it is a good 

idea to come outside your home and talk to people. Try to be socialized with them and 

interact in a friendly way as chatting with people makes you feel refreshed and 

energetic. 

And finally, suggested that to achieve long-term happiness, you need to see 

yourself as a person who is making a difference in this life, and improving the well-

being of others. Someone who matters. If you focus on these areas, you will have a 

greater chance of achieving a state of happiness  

Psychologists have arrived at several surprising conclusions in their search for 

predictors of happiness. Many of the factors that may first come to mind do not seem to 

play a major role in happiness. Rich people are happier than poorer people, but the 

difference is not very large. As one might expect, the association between money and 

happiness is strongest among very poor groups and among poor nations: Income leads 

to smaller and smaller gains in happiness as income levels rise. 

In contrast to the relatively weak effects of external circumstance, research 

shows that internal factors play a strong role in subjective well-being. Individual 

differences in happiness-related variables emerge early in life, are stable over time, and 

are at least partially heritable. This suggests that genes play an important role also. 

Additionally, Personality researchers have shown that at least some of these 

genetic effects may be due to the influence of specific personality traits on happiness. 

People who are outgoing, assertive, and sociable tend to report more intense and more 

frequent positive emotions. This association is so robust that some psychologists have 

even suggested that the two constructs-extraversion and positive affect-are controlled 

by the same underlying physiological systems. This and other research on the links 

between happiness and traits (including factors such as optimism and self-esteem) show 

that personality plays a strong role in people’s subjective well-being. 

Health also plays a role in well-being, but the associations are, again, 

surprisingly small. Surveys of representative populations show that objective measures 

(including doctors’ reports, hospital visits, and lists of symptoms) are very weakly 

correlated with happiness. Subjective reports (such as a person’s own evaluation of his 

or her health) tend to correlate more strongly, but even these associations are, at most, 

moderate in size. In addition, although people with major health problems such as 

https://www.facebook.com/thriveglbl/
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paralyzing spinal-cord injuries are quite a bit less happy than uninjured people, the 

difference is not as large as some might expect. Even people with very serious illnesses 

tend to report happiness scores that are above neutral. 

The factor that has been most closely linked to high levels of happiness is social 

relationships. Research consistently shows that people who have strong social 

relationships tend to report higher levels of well-being. As with other domains, 

subjective reports of relationship quality and relationship satisfaction tend to exhibit the 

highest correlations with subjective well-being. But even more objective measures, 

including the number of close friends a person has, the number of social organizations 

to which the person belongs, and the amount of time the person spends with others, all 

show small to moderate correlations with happiness. 

Being social is also imperative for wellbeing. Facebooking your friends won’t 

cut it either – you need to pick up the phone or talk to people face-to-face to get that 

happiness boost. It could even be with the person serving you at Woolies – those small 

bits of social interaction contribute positively to your mental health. 

Other demographic characteristics also show weak associations with happiness. 

Religious people tend to report greater happiness than nonreligious people, though the 

size of these effects varies depending on whether religious beliefs or religious behaviors 

are measured. Factors such as intelligence, education, and job prestige are also only 

slightly related to well-being. Happiness does not seem to change dramatically over the 

course of the life span, except perhaps at the very end of the life when declines are 

somewhat steep. In addition, sex differences in well-being are not large. 

Although people tend to think about happiness as an outcome that they desire 

rather than as a tool that can be used to achieve additional goals, psychologists have also 

begun to ask what function happiness serves. Barbara Fredrickson [6] has developed 

what is probably the most well-known of these theories, and she suggested that the 

function of happiness (or more precisely, the function of positive emotions) is to 

broaden one’s thinking and to build one’s resources. According to this theory, positive 

emotions lead people to think creatively and to try new things. As a result, happy people 

can develop new ways to approach the world, new interests, new social relationships, 

and even new physical skills. All of these effects lead to positive outcomes in people’s 

lives [4]. 

Research has also shown that there are certain, simple activities that an 

individual can practice to boost their mood. One evidence-based activity Dr Hennessy 

recommends is called ‘three good things’, where an individual lists three good things 

that happened in their day [7]. Increasing your well-being can be tough without knowing 

what to do and how to do it, is simple. There are tons of skills you can build. But 

increasing your well-being is not always easy: Figuring out what parts of well-being are 

most important for you and figuring out how, exactly, to build well-being skills usually 

require some extra help. 

Meaningfulness is a happy factor that you can extend into your whole life and 

reap the benefits. Whether it's gardening, volunteering, or becoming politically active, 

meaningful activities have been shown to boost people's happiness and reduce stress 
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levels at the same time. In fact, you could actually increase your happiness levels by 

focusing on positive things and reducing negative thinking. This practice will help to 

retrain your usual thought patterns to bring more positive thoughts into your life . 

And while other people’s lives may appear ‘perfect’, there’s always a hidden 

story we’re unaware of. Think about it: you probably also only share your best moments 

on social media, rather than your darkest fears and anxieties. Instead of comparing 

yourself to others, focus on achieving your own dreams and goals. If needed, change 

your social media habits and/or delete accounts [8]. 
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Annotation. The advent of the information era has led to the fact that the Internet has 
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political socialization. An important feature of network media is that, in general, they offer an 

in-depth, detailed picture of political events, compared to traditional media. In this paper, we 

examine the relationship between the use of Internet media, including user blogs, on the one 

hand, and political socialization, which includes political interest, political participation, 

electorality, political interaction, as well as a number of individual psychological characteristics 

– conformity, group dependence, suggestibility, locus of control, on the other. Quantitative 

results are complemented by data collected through focus group interviews. 

Аннотация. Наступление информационной эры привело к тому, что Интернет 

стал одним из главных институтов социализации, а интернет-СМИ - институтом 

политической социализации. Важной особенностью сетевых средств массовой 

информации является то, что в целом они предлагают более глубокую и детальную 

картину политических событий по сравнению с традиционными средствами массовой 

информации. В этой статье мы рассмотрим взаимосвязь между использованием 

интернет-СМИ, в том числе пользовательских блогов, с одной стороны, и политической 

социализацией, которая включает в себя политические интересы, участие в 

политической жизни, избирательность, политическое взаимодействие, а также ряд 

индивидуальных психологических характеристик. - соответствие, групповая 

зависимость, внушаемость, локус контроля, с другой. Количественные результаты 

дополняются данными, собранными в ходе интервью в фокус-группах. 

Keywords: interactive Internet media, feedback, political socialization, social media, 

Web 2.0. 

Ключевые слова: интерактивные Интернет-СМИ, обратная связь, 

политическая социализация, социальные медиа, Web 2.0. 

Introduction 

The information era, irrevocably established in the 21st century, is firmly 

associated with the key source of information in the modern world – the Internet. The 

comprehensive penetration of the World Wide Web into the vast majority of areas of 

modern life has led to the significant role of the Internet in the processes of assimilation 

and reproduction of social experience, which are called "socialization" [12; 14; 22], as 

well as "cyber socialization" in relation to virtual space [16; 17]. The technological 

universality of interactive and multimedia web pages [11], has led to the rapid 

development and expansion of online media, including social media, which every year 

play an increasingly important role in the dissemination of news messages. 

Today there is no single approach to the definition of media on the Internet [11]: 

different authors offer radically different descriptions of this phenomenon. The most 

strict wording considers only official websites of traditional mass media as Internet 

media, other definitions include resources that are legally registered as mass media, 

news sites, portals with regularly updated content, and even the Internet in any form2 

[15]. However, there are a number of signs that allow you to separate the media and 

personal blogs. Thus, the mass media are characterized by periodicity, mass character, 

                                                      
2 To equate the “entire” Internet with the media, in our opinion, is incorrect because since its inception in 

its modern form, the World Wide Web has assumed the possibility of interpersonal (two-way) interaction, 

and today it allows you to create content that is accessible only to the author, the administration of the web-

site and government agensies, but not a mass audience. 
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professionalism and legal status, and web blogs are characterized by copyrighted 

materials, active feedback from readers and most often focus on Web 2.0 platforms, 

such as social networks or blogging services [20]. 

The media are traditionally recognized as one of the most important institutions 

of socialization [6, p. 116], including the political sphere [19; 3]. Online media are able 

to offer a wider, more detailed picture of political events compared to classic media, 

while there is an exponential increase in information posted on the Web [4; 5]. At the 

same time, the spread of the World Wide Web in our country has become 

comprehensive: as far back as 2009, only 40.1% of young people 18-29 years old used 

the Internet regularly, and in 2018 – already 87.3% [10] (Image 1). 

 

Image 1. Daily use of the Internet by young people 18-29 years old in the Republic of 

Moldova [10; compiled by the author] 

 

The individual psychological properties of a person, such as conformity, 

dependence on a group, suggestibility and a locus of control, on the one hand, play an 

important role in the processes of socialization of individual [2; 7; 8; 12], and on the 

other hand, they affect the perception of media reports [1; 9; 13]. This gives 

communicators the ability to effectively build political manipulation. Thus, it seems 

relevant and important to study the psychological impact of online media on political 

socialization. 

Based on the available scientific data, it can be assumed that intensive use of 

online media, including user blogs, indicates a high level of political socialization, 

which is reflected in the high level of political interest and such forms of political 

participation as electorality, political interaction, and personal activity in political life. 

The American sociologist Riesman D. directly links the disposition to active political 

participation with interest in a political narrative [21, с. 225], distributed primarily 

through the mass media. 

Materials and methods of research 

Special empirical methods were used to study the media on the Internet as a 

factor in political socialization: quantitative (questionnaire) and qualitative (focus group 

interviews). The study of the characteristics of the political socialization of respondents 

and the impact of online media required the creation and testing of a special 

questionnaire “Political socialization”, which includes 4 sections and 11 scales, a total 

of 55 questions [18]. In this paper, we analyze the scales and individual questions, which 

examine the influence of the media as institutions of political socialization, first of all, 

clause 9.3 (reading political news in the Internet media) and clause 9.1 (reading political 

web blogs), which relate to scale 9 (media); the explicitness of political interest (scale 
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2) and various types of political participation: readiness for personal participation (scale 

6), participation through electoral activity (scale 7) and participation through 

communication (interaction) on political topics (scale 8). The questionnaires 

“Diagnostics of conformism-independence ISP-4”, “Propensity to psychological 

induction (suggestibility)”, “Dependence on the group”, “Socialization”, “Locus of 

control” were also used. The quantitative study involved 217 people, 79 men and 138 

women, with an average age of 22 years, and a median age of 21. 

The focus group interview guide was designed to better examine the impact of 

online media on political socialization, including by analyzing the attitudes of the 

respondents regarding network media: official news media and user web blogs. A total 

of 6 focus groups were interviewed, 46 people participated. 

The study was conducted during February-March 2016 in Chisinau exclusively 

among students, thus covering the “youth” age group. 

Results and considerations 

The analysis of quantitative data confirms the trend when the Internet begins to 

play a more important role as media than television: n our study, the popularity of online 

media (x̅ = 3,92) already exceeds TV (x̅ = 3,87). The weakest demand is for radio and 

the print press, moreover, the median demand for news broadcasts was zero (Image 2). 

 

 
Image 2. The demand for media varieties [compiled by the author] 

Since existing surveys indicate a greater popularity of network media among 

young people and “classic” media among the age audience, we will analyze the relevant 

relationships. Indeed, a correlation is found between age and the use of television (r = 

0.423), radio (r = 0.359), and the print press (r = 0.408) as news sources, and there is no 

such relationship with the use of online media. It should be noted the insignificant age 

coverage of the respondents in this study. Taking into account the revealed trends, we 

can assume a more pronounced correlation between age and the use of “traditional” 

media for samples that include different age categories of respondents. 
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Interpretation of correlations of the use of network media with the psychological 

properties of an individual has demonstrated the absence of a significant relationship 

between the use of Internet media and the locus of control, suggestibility, and group 

dependence. At the same time, some correlation can be traced between reading web 

blogs and independence (r = 0.344), non-conformism (r = 0.488), and social activity (r 

= 0.350). Similarly, the use of “regular” Internet media correlates with the above 

characteristics: at the level of r = 0.396 with independence, r = 0.486 with non-

conformism and r = 0.395 with social activity. For comparison, watching television 

news, reading newspapers and listening to the radio does not reveal any relationship 

with the “Independence” scale, and only TV viewing correlates with social activity, but 

to a lesser extent (r = 0.337). In our opinion, such a difference can be explained by a 

certain initiative, independent activity, which are more likely to be required for the 

selection and opening of web pages of news media and user blogs than for the use of 

traditional news sources. 

A high correlation is found between reading Internet media (q. 9.3), web blogs 

(q. 9.1) and the "Political Interest" scale – r = 0.768, r = 0.703, respectively. Web media 

readers agree with the postulate that it is important to keep abreast of the details of the 

current political situation (r = 0.565; r = 0.5113), regularly interested in “political 

situation, politicians, government decisions” (r = 0.718; r = 0.670), systematically read 

and watch news (r = 0.785; r = 0.663) and definitely do not support the claim that politics 

is not practical (r = –0.446; r = –0.411). Such results look natural – the motivation to 

regularly open online media, including copyright blogs, in order to get news on a 

political topic is predictably due to significant political interest. 

Let us examine the correlations with the scales “Personal participation”, 

“Electorality”, “Political interaction”, which are included in the section “Political 

participation”. 

A significant relationship was found with a disposition to personal participation 

in politics (r = 0.562; r = 0.702): as a politician (r = 0.479; r = 0.620), by maintaining a 

personal political blog (r = 0.335; r = 0.361), through participation in demonstrations 

and protests (r = 0.341; r = 0.421) or in events aimed at achieving a certain result in 

politics, such as observing elections and organizing referenda (r = 0.601; r = 0.576). In 

addition, readers of web blogs are more likely to disagree with the thesis that there are 

no decent (honest) people in politics (r = –0.367). 

The electorality also correlates with reading online media (r = 0.476; r = 0.559), 

including the frequency of attending elections (r = 0.410; r = 0.356), with a willingness 

to attend them in the future (r = 0.532; r = 0.494) and with rejection of the statement 

about the meaninglessness of any election due to their deliberate falsification (r = –

0.429; r = –0.450). In addition, the web blog audience more often does not accept (r = 

                                                      
3 Hereinafter: correlations for clause 9.3 "How often do you read news / articles on political topics on the 

Internet? Rate on a scale of 1 to 7, where 1 – I do not read at all, 7 – several times a day" and clause 9.1 

“Do you read blogs on a political topic? Rate on a scale of 1 to 7, where 1 is not, 7 is several times a day”, 

respectively. 
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–0.313) the statement that there is no sense in participating in the elections (“1 vote will 

not affect anything”). 

The relationship with the Political Interaction scale was also identified (r = 

0.534 in both cases), including discussions with acquaintances on political topics, in 

order to defend beliefs (r = 0.594; r = 0.597). Also, as expected, a correlation was found 

with communication on the Internet – in the comments on the news (r = 0.407; r = 

0.387), on social networks (r = 0.426; r = 0.365), on thematic “topics” of network 

forums (r = 0.408; r = 0.399). In addition, readers of blogs discuss political events in the 

family circle (r = 0.303). 

As we can see, the enthusiasm for politics, manifested through interest in news 

publications in online media, also affects political participation, which is expressed in 

different forms and at different levels – from interpersonal communication to the 

willingness to personally engage in political activitiesIn this regard, information that 

political interest leads to political participation is noteworthy [21, с. 225]: thus, the 

correlations of the Political Interest scale with Personal participation, Electorality and 

Political Interaction are 0.561, 0.489 and 0.597, which additionally confirms the above 

data. Noteworthy is the significant interconnection of political interest with the 

willingness of respondents personally to take part in political life in the future (r = 

0.615), emphasizing the role of interest in politics as a factor of political participation. 

It is noteworthy that with the coefficient of General political socialization, the 

greatest correlation was found in clause 9.3 (r = 0.822), which measures the regularity 

of visits to media on the Internet; a significant correlation is also observed with reading 

user blogs (r = 0.722). 

During focus group interviews, the interlocutors noted the following advantages 

of network media when compared with traditional ones: availability at any time instead 

of a given broadcast schedule, publication speed, a huge amount of information and the 

possibility of unlimited thematic choice, less censorship, pluralism and variety of 

sources, as well feedback opportunity. Shortcomings were also highlighted: less 

responsibility for the low quality and unreliability of messages, an abundance of fake 

news, an overabundance of "unnecessary" information, new methods of propaganda 

influence, in many cases an unacceptable level of interpersonal communication culture, 

and in addition, tracking of user actions and political preferences by special services, 

state controlled. It has repeatedly been argued that classic media is popular among older 

generations, and sources on the Internet media are among young people, which is partly 

confirmed by a quantitative study in our work, as well as existing polls [10]. In general, 

respondents consider the Internet, and not traditional media, as the main source of 

political news. 

When comparing formal Internet media to web blogs, most participants said 

they preferred to receive information from both types of media. At the same time, many 

respondents noted that blogs help circumvent the censorship of “regular” Internet media 

and thus allow them to learn about those events that can be “silenced” by formal network 

media, but at the same time, popular bloggers can be biased, as well as news media. In 
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addition, the subjective nature of the coverage by bloggers of various information lines 

was also criticized. 

Conclusions 

The study showed that Internet media are becoming one of the main institutions 

of political socialization of youth, ahead of the classical triad – print media, radio and 

even television. The network media audience discovers such individual psychological 

properties of the individual as independence, non-conformism, and social activity. At 

the same time, network media turned out to be the most significant factor of political 

socialization, of all considered. Thus, the Internet media are one of the most important 

factors in the political socialization of modern youth, being a source of information, an 

interaction environment and providing the opportunity to act as a subject of 

communication. In general, the assumption of a high level of political interest and 

political participation, including personal participation, electorality and interaction, 

among the network media audience was confirmed. The evidence of political interest as 

a factor of political participation has also been empirically verified. 

During the focus group interviews, the interlocutors noted both the obvious 

advantages of network media (speed, variety of sources and thematic areas, feedback), 

as well as serious challenges that are in the focus of attention of modern researchers – 

huge amounts of information, often to the detriment of reliability, fake news, 

communicative behavior that goes beyond what is permitted, monitoring of user actions 

by government intelligence agencies and new approaches to political manipulation. 

The results can be regarded as a trend, since there is a gradual increase in the 

influence of network media (including social media) relative to traditional media. 
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Abstract. Maternity is being studied from the perspective of various sciences, more 

recently showing its scientific interest for the multilateral studying of the maternal behavior. The 

manifestation of the maternal behavior and the maternal instinct, their complex structure and 

their own way of development, the multitude of their cultural and individual aspects, make it 

possible to analyze the importance and the influence of these phenomena on the further 

development of the child. According to the researches, the maternal behavior is formed being 

influenced by the social environment, biological and psychological factors; and the experience 

of a woman related to the interaction with her own mother has a significant impact on the 

formation of the maternal qualities and the maternal instinct.  

Rezumat. Maternitatea este studiată din perspectiva diverselor științe, mai recent, 

făcându-și apariția interesul științific legat de studierea multilaterală al comportamentului 

matern. Manifestarea comportamentului matern și al sentimentului matern, structura complexă 

al acestora și calea lor de dezvoltare, multitudinea aspectelor culturale și individuale specifice, 

fac posibilă analiza importanței și al influenței acestor fenomene asupra dezvoltării ulterioare 

ale copilului. Cercetările realizate în domeniu au confirmat, în mod sigur, că formarea 

comportamentului matern este influențată semnificativ de mediul social, factori biologici și 

psihologici, iar experiența femeii legată de interacțiunea cu propria mamă are un impact 

semnificativ asupra formării calităților materne și al sentimentului matern, propriu-zis. 

https://teacode.com/online/udc/31/316.663.html
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Sentimentul matern reprezintă o predispoziție biologică al comportamentului 

femeii în raport cu propriul copil sau viitorul copil. Natura a contribuit la formarea unui 

model de comportament menit să creeze condiții optime pentru existența continuă a 

speciei: conform acestui model, mama oferă grijă și suport copilului său, contribuind 

astfel, la dezvoltarea armonioasă al acestuia. La nivelul uman, sentimentul matern se 

manifestă ca iubire și atașament al mamei față de propriul său copil [1].  

Totuși, de-a lungul procesului de socializare al personalității și sub influența 

diverselor procese ce au loc la nivel genetic, modelul comportamental generat de 

sentimentul matern poate fi modificat sau chiar blocat. După cum menționează medicul 

genetician Dubinin, comportamentul uman este un fenomen extrem de complex. Pe de 

o parte, conștiința și întregul spectru de caracteristici pur umane acționează drept 

fundament al acestuia. Pe de altă parte, în caracter se manifestă factorii biologici ca 

trăsături ale proceselor neurodinamice, ale sistemului endocrin, diferențe în ceea ce ține 

de nivelul de dezvoltare al organelor senzoriale, reacții specifice, instincte, temperament 

și altele [2]. 

Motivele blocării reflexelor ce alcătuiesc sentimentul matern (absența sau 

paralizia sentimentului matern) includ, în primul rând, factori sociali. Într-un limbaj 

biologic, acestea sunt definite ca efectul învățării. În anii ’30, atunci când se studia starea 

psihologică a femeilor care își resping copiii, s-a descoperit că aceste mame posedă o 

imaturitate emoțională și psihologică, nedorința de a se căsători din cauza instabilității 

emoționale și al egocentrismului. Acest fenomen poate fi întâlnit la femeile care, fiind 

copii, au fost supuse privării psihologice și agresiunii, sau care nu au putut să-și rezolve 

conflictele din perioada copilăriei sau pubertății. Acest tip de indivizi sunt concentrați 

doar pe problemele lor, existența lor se caracterizează prin experimentarea 

sentimentului de nedreptate și a lipsei de iubire. Astfel de femei nu sunt capabile să 

stabilească o relație pozitivă cu copilul propriu, ele se disting prin reținere afectivă și 

toleranță scăzută la factorii de stres [1]. 

Cercetările realizate în domeniu au confirmat, în mod sigur, că formarea 

comportamentului matern este influențată în mod semnificativ de mediul social 

(tradițiile asociate maternității, viziunea familiei asupra fenomenului maternității), 

factorii biologici (formele de comportament ereditare, schimbările hormonale) și 

factorii psihologici (istoria personală a femeii, experiența relaționării cu propria mamă). 

Experiența femeii legată de interacțiunea cu propria mamă are un impact 

semnificativ asupra formării calităților materne și al sentimentului matern, propriu-zis. 

Astfel, femeia nu devine mamă atunci când naște un copil, ci atunci când se naște ea. 

Anume experiența timpurie al relaționării cu propria mamă contribuie la dezvoltarea 

abilităților necesare pentru o maternitate armonioasă, cum ar fi: senzualitate și 

sensibilitate, sinceritate și tandrețe, capacitate de a se dedica copilului și grijilor 

respective, precum și dragostea necondiționată față de copii. Femeile care au avut 

dificultăți în relațiile cu mamele lor, au fost private de dragoste și afecțiune maternă, 

întâmpină dificultăți grave devenind mame. Ca o opțiune extremă, aceste femei refuză 
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totalmente maternitatea, concentrându-și atenția asupra carierei și al intereselor 

profesionale. Des își refuză copiii, delegând statului obligațiile ce se referă la creșterea 

și educarea acestora (plasarea copiilor în diverse instituții sociale: internate, orfelinate). 

În unele cazuri, grijile asupra copiilor sunt preluate de rude apropiate, cum ar fi bunicii, 

mătușile sau de persoane specializate în domeniu – dădaci. Cel mai paradoxal este faptul 

că, dacă femeia aparține clasei sociale mijlocii sau superioare, atunci delegarea 

funcțiilor materne către peroane terțe are, întotdeauna la bază un pretext plauzibil (nu 

vrea să-și lase studiile, nu poate pierde locul de muncă prestigios, trebuie să apere urgent 

o teză, etc), însă toate aceste pretexte, fiind analizate mai profund, se dovedesc a fi 

neînsemnate (poate fi luat un concediu academic, cariera poate fi reluată după concediul 

de maternitate, precum și scrierea/prezentarea tezei). Femeile din clase sociale 

inferioare găsesc argumente și scuze mai puțin „mărețe” - nu dispun de resurse 

financiare necesare, nu au un loc de trai stabil.  

Atunci când o femeie, privată în copilărie de dragostea maternă, își educă 

singură copilul, ea riscă, mai des decât alte femei, să devină iritată sau agitată, să 

obosească mai repede din cauza propriului copil și resimte mai acut izolarea socială 

forțată. Bineânțeles că, copiii acestor mame, suferă mult mai des de diverse tulburări 

emoționale și comportamentale, fiind mai predispuși spre îmbolnăviri.  

Uneori, dorința instinctivă a femeii de a deveni mamă și presiunea din partea 

societății se opun neîncrederii față de puterile și capacitățile proprii. Cel mai des acest 

lucru se datorează influenței factorilor sociali. Dacă ne punem întrebarea ce semnifică 

instinctul matern conform opiniei majorității oamenilor, obținem următorul răspuns: 

„Aceasta este dragostea mamei pentru copil, dorința de a avea grijă de el și de a fi 

preocupată de bunăstarea lui, dorința de a-l proteja, de a-și da viața pentru el”, etc. Cu 

toții știm cazuri în care femeile își omoară copiii cu propriile mâini sau ca urmare a 

neglijenței. Numeroase surse mass-media povestesc despre astfel de cazuri și, din 

păcate, acestea se întâmplă destul de des. Reiese că, dacă există un sentiment matern, 

atunci, ca un fenomen pur biologic specific femeilor, ar trebui să fie caracteristic pentru 

fiecare dintre noi? Și cum rămâne cu femeile care își lasă copiii în maternități sau 

orfelinate? Și femeile care duc un stil de viață asocial și uită pur și simplu să-și hrănească 

copiii? Unde este sentimentul lor matern? În același timp, suntem conștienți de cazurile 

în care mamele își sacrifică propriile vieți pentru a salva viața unui copil, trăiesc ani de 

zile (și uneori decenii) suferința asociată cu moartea copiilor nou-născuți sau nenăscuți, 

încearcările de a salva e copii grav bolnavi, refuzul oricăror beneficii și confort...[3]. 

Rezumând, putem spune despre comportamentul matern că se formează în baza 

influenței a trei factori importanți: 

1) biologici (forme de comportament și reacții înăscute, modificări funcționale 

sau hormonale ale organismului femeii); 

2) sociali (tradiții ale maternității acceptate în societate, concepții sociale și 

influența mediului social asupra deciziei asumării rolului matern); 

3) psihologici (istoric personal al femeii, experiența relațiilor obiectuale); 

iar dezvoltarea acestuia se suprapune cu dezvoltarea indidividuală a femeii, fapt 

ce complică definirea sentimentului matern. 



252 

 

 

Bibliografie 
1. Брутман В., Панкратова М.,. Ениколопов С. Некоторые результаты обследования 

женщин, отказавшихся от своих новорожденных детей. Вопросы психологии, 1994, №5. 

2. Дубинин Н. Что такое человек. Москва: Изд-во Мысль, 1983. 

3. Кабирова А. Материнский инстинкт – миф или реальность? 

http://ethology.ru/library/?id=352 

 

 

  

http://ethology.ru/library/?id=352


253 

 

 

MODERNIZAREA SISTEMULUI DE PROTECȚIE SOCIALĂ 

PENTRU ASIGURAREA BUNĂSTĂRII POPULAȚIEI 

MODERNIZATION OF THE SOCIAL PROTECTION SYSTEM FOR 

THE PROVISION OF POPULATION WELFARE 

UDC: 349. 3 

ACCESS FOR PEOPLE WITH DISABILITIES TO PUBLIC GOODS AND 

SERVICES 

ACCESUL PERSOANELOR CU DIZABILITĂŢI LA BUNURI, SERVICII 

PUBLICE, EDUCAŢIE ŞI ÎNVĂŢĂMÂNT 

Pavlencu Mariana, PhD, associate professor, Academy „Stefan cel Mare” of the 

MIA 

Pavlencu Mariana, doctor, conferențiar universitar, Academia, , Ştefan cel Mare” a 

MAI al Republicii Moldova 

Abstract. Discrimination has entered the speech of civil society and political power 

recently. The former egalitarian regime did not have the problem of discrimination, all members 

of the community were so equal, that the differences had been abstracted. There is no 

discrimination but no right to be different. People with disabilities are people whose social 

environment, misfit their disabilities physical, sensory, physical, mental and / or associated 

prevents them from total or their access to equal opportunities in society, requiring protective 

measures in support of social integration and inclusion. Disabled people differentiate between 

them by needs, capacities and they have distinct interests, which is exactly how we all make a 

difference. Many disabilities are not seen. So every day we interact with people who may have 

disabilities or may be affected by problems that we remain unknown.  

Rezumat. Discriminarea a intrat în discursul societăţii civile şi a puterii politice recent. 

Fostul regim egalitar nu avea problema discriminării, toţi membrii comunităţii erau într-atît de 

egalaţi, încît diferenţele fuseseră abstractizate. Nu exista discriminare dar nici dreptul de a fi 

diferit. Persoanele cu dizabilităţi sînt acele persoane cărora mediul social, neadaptat 

deficienţelor lor fizice, senzoriale, psihice, mentale şi/sau asociate, le împiedică total sau le 

limitează accesul cu şanse egale la viaţa societăţii, necesitînd măsuri de protecţie în sprijinul 

integrării şi incluziunii sociale. Persoanele cu dizabilităţi se diferenţiază între ele prin nevoile, 

capacităţile şi interesele distincte pe care le au, adică exact cum ne diferenţiem noi toţi. Multe 

dizabilităţi nu se văd. Astfel încît zilnic interacţionăm cu oameni care pot avea deficienţe sau 

pot fi afectaţi de probleme care ne rămîn necunoscute.  

Termeni-cheie: persoane cu dizabilităţi, deficienţe, fizice, senzoriale, psihice, 

incluziune socială, măsuri de protecţie.  

Keywords: persons with disablites, deficiencies, physical, sensory, mental, social 

inclusion, protection measures.  

Introducere 

Persoanele cu dizabilităţi au existat întotdeauna, indiferent de perioada istorică, 

culturală, areal, iar atitudinea faţă de această categorie dezavantajată s-a schimbat de la 

marginalizare şi excludere socială până la acceptare şi integrare comunitară.  
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Pentru persoanele cu dizabilităţi există un trecut plin de, , cicatrici”. Ele s-au 

aflat mereu între excludere totală, în anumite perioade chiar exterminare, şi considerarea 

deficientului ca o persoană plină de har divin, cu lungi perioade neutre în care nu au fost 

luate în consideraţie decât pentru opere de caritate.  

Un aspect important al aceptării persoanelor cu dizabilităţi în societate serveşte 

accesibilitatea acestora la serviciile publice.  

Metodologie şi metode 

În scopul obţineri unei viziuni mai ample privind accesul persoanelor cu 

dizabilităţi la bunuri, servicii publice, educaţie şi învăţământ am cercetat atât cadrul 

juridic normativ cât şi practica societăţii noaste în acest domeniu. În această lucrare au 

fost aplicate diverse metode de comparare, statistice şi de analiză.  

După cum observăm, în ultimul timp, televiziunea rămâne una dintre cele mai 

importante surse de informare în masă. Codul Audiovizulului al RM prin prevederile 

art. 13 al. (4) stabileşte că accesul persoanelor cu deficienţe de auz (surde) la emisiunile 

televizate de importanţă majoră şi de actualităţi este garantat prin interpretarea, din 

contul radiodifuzorului, în limbajul mimico-gestual cel puţin 20 de minute din timpul 

zilnic de emisii ale serviciului de programe [3].  

Cu regret acest deziderat este foarte dificil de realizat din cauza lipsei de 

echipament special şi faptului că radiodifuzorii trebuie să suporte singuri cheltuielile. 

Astfel că în cadrul monitorizării pieţe audiovizualului Consiliul de Coordonare a 

Audiovizualului a concluzionat că cel puțin 11 dintre difuzorii înregistraţi pe teritoriul 

RM încalcă periodic obligaţia de a difuza un buletin de ştiri prin limbaj mimic al 

gesturilor.  

Totodată, statul acordă gratuit asistenţă persoanelor cu deficienţe de auz (surzi, 

muţi ori surdomuţi) care sunt la evidenţa direcţiilor, secţiilor asistenţă socială şi 

protecţie a familiei sau Asociaţiei Surzilor din Republica Moldova şi necesită suportul 

interpretului la asigurarea comunicării în relaţiile cu diferite autorităţi, instituţii, 

organizaţii în situaţiile când au nevoie de interpret pentru a-şi exercita drepturile şi 

obligaţiile.  

Din cauza numărului redus de interpreţi ai limbajului mimico-gestual, pentru 

moment sunt autorizaţi doar 17 interpreţi mimico-gestuali autorizaţi de către Ministerul 

Justiţiei, patru dintre aceştia sunt la Chişinău, trei la Bălţi, câte unul la Cahul şi Cimişlia. 

Ceilalţi opt specialişti sunt angajaţi în şcolile speciale pentru persoanele cu dizabilităţi 

de auz. Astfel, la un interpret de limbaj mimico-gestual revin cca 150 de persoane cu 

dizabilităţi de auz. Proporţia recomandată este de cel puţin doi interpreţi la 50 de 

persoane cu deficienţe de auz [6].  

După cum observăm acest fapt limitează considerabil posibilitatea de acces la 

informaţie, participarea la viaţa societăţii şi alte drepturi fundamentale ale persoanelor 

cu deficienţe de auz.  

Părinţii copiilor cu dizabilităţi auditive nu sunt informaţi despre importanţa 

limbajului semnelor, aceştia evitând instruirea copiilor pentru comunicarea în limbajul 
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mimico-gestual. Cu regret în Republica Moldova nu există niciun centru educaţional 

care ar pregăti interpreţi al limbajul semnelor.  

Regulamentul cu privire la paginile oficiale ale autorităţilor administraţiei 

publice în reţeaua internet, aprobat prin Hotărârea Guvernului 188 din 03. 04. 2012, 

prevede faptul ca paginile web oficiale să fie adaptate pentru accesarea de pe 

echipamente mobile (telefon mobil smartphone), precum şi accesarea de către 

persoanele cu dizabilităţi prin asigurarea unui sistem de sonorizare a conţinutului 

informaţional. Pentru a asigura posibilitatea accesului persoanelor cu dizabilităţi la 

paginile web oficiale, trebuie aplicate standardele minime WAI (WebAccessibility 

Initiative) [1].  

Aşa cum sănătatea este un drept fundamental garantat. Dreptul la asistenţa 

medicală calificată pentru persoanele cu dizabilităţi este prevăzut şi reglementat de 

majoritatea actelor normative din domeniu.  

Situaţia precară din punct de vedere financiar a persoanelor cu dizabilităţi a 

determinat statul să-şi asume calitatea de asigurator în cazul acestora, fiindu-le garantată 

asistenţă medicală gratuită prin efectul legii.  

Conform legislaţiei în vigoare, persoanele cu dizabilităţi, pe teritoriul RM, 

beneficiază gratuit de toate tipurile de asistenţă medicală: a) urgentă prespitalicească; 

b) primară; c) specializată de ambulator, inclusiv stomatologică; d) spitalicească; e) 

servicii medicale de înaltă performanţă; f) îngrijiri medicale la domiciliu, pentru o gamă 

largă de afecţiuni.  

Totuşi serviciile medicale acordate persoanelor cu dizabilităţi sunt puţin 

accesibile din cauza lipsei adaptării infrastructurii instituţiilor medicale, centrelor 

medicilor de familie, în special, în mediul rural coroborat cu lipsa de instruire a 

medicilor în domeniul dizabilităţii. Totodată, deşi persoanele cu dizabilităţi sunt 

asigurate gratuit din cadrul sistemului asigurărilor medicale, acestea primesc parţial, dar 

în plan comparativ cu alte state ele nu sunt asigurate cu unele medicamente şi 

paramedicale stricte a fi necesare, întrucât nu sunt acoperite de fondurile de stat de 

asigurări în medicină, de exemplu, unele preparate anticonvulsive, scutece pentru 

îngrijiri la domiciliu şi alte consumabile medicale.  

În pofida tuturor acestor reglementări progresiste, situaţia din domeniu este 

departe de a se fi îmbunătăţit aşa cum majoritatea persoanelor cu dizabilităţi au avut 

experienţe negative în ceea ce priveşte accesul la serviciile de sănătate, abilitare şi 

reabilitare, imposibilitatea de a se bucura de cel mai înalt standard posibil de sănătate, 

persoana cu dizabilităţi simţindu-se nerespectată şi dispreţuită.  

Legislaţia naţională conţine obligativitatea generală adresată autorităţilor 

publice de a asigura accesibilitatea infrastructurii fizice pentru persoanele cu dizabilităţi. 

Totuşi până în prezent majoritatea clădirilor şi spaţiilor publice din oraşe şi, mai ales, 

din localităţile rurale, nu sunt accesibile acestora.  

Asociaţia „MOTIVAŢIE” din Moldova a desfăşurat un studiu, prin care a 

evaluat nivelul de accesibilitate a clădirilor publice din municipiul Chişinău, stabilind 

că din totalul de 55 de clădiri selectate spre evaluare (instituţii publice, farmacii, teatre, 
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bănci şi blocuri de locuit), doar două clădiri au fost recunoscute drept accesibile în 

totalitate, conform necesităţilor persoanelor cu dizabilităţi locomotorii (rampe de acces, 

WC accesibil, uşi şi ascensoare largi, interior spaţios) [2].  

Cu regret normativele naţionale în construcţii, aprobate de Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, nu corespund standardelor europene şi 

internaţionale, în special în privinţa persoanelor cu deficienţe de vedere. Până la 

moment nu a fost adoptat un mecanism de sancţionare a celor care nu respectă cerinţele 

legate de accesibilitate. Majoritatea edificiilor publice noi, date în exploatare, sunt 

inaccesibile sau parţial accesibile persoanelor cu dizabilităţi.  

Reglementările privind acesibilitatea la infrastructura socială nu lipsesc cu 

desăvârşire, dar sunt sporadice şi privesc aspecte ca accesul la instituţiile farmaceutice, 

accesul la secţiile de votare sau de ce nu amenajarea ascensoarelor privind transportarea 

persoanelor cu dizabilităţi.  

Aceeaşi situaţie o regăsim şi în domeniul ce priveşte accesul persoanelor cu 

dizabilităţi la drumurile publice şi transportul public.  

În ce priveşte călătoria cu transportul public de pasageri a persoanelor cu 

dizabilităţi, legislaţia în vigoare prevede necesitatea rezervării de locuri destinate acestei 

categorii de persoane. Această prevedere este completată de art. 20 al Legii incluziunii 

sociale a persoanelor cu dizabilităţi care stabileşte că obligă autorităţile publice dar şi 

subiecţii de drept privat, societatea civilă, , de a adapta atât mijloacele de transport, cât 

şi căile de acces, infrastructura drumurilor necesităţilor specifice acestei categorii de 

persoane [10]. Din păcate, aceste norme sunt slab funcţionale, deoarece Guvernul nu a 

intervenit cu reglementări privind normativele de adaptare a mijloacelor de transport şi 

a infrastructurii drumurilor.  

După cum observăm la compartimentul accesului de bunuri şi servicii al 

persoanelor cu dizabilităţi putem afirma că RM prezintă nişte carenţe, dar ritmul de 

dezvoltare a ţării ne dă speranţa că vor urma mari progrese şi la acest capitol.  

Ce ţine de dreptul la educaţie şi învăţământ al persoanelor cu dizabilităţi vom 

menţiona că este garantat prin prevederile art. 35 al Constituţiei Republicii Moldova cât 

şi prin prevederile art. 9 al. (1) al noului Cod al educaţiei care în capitolul VI indică 

expres că, , , învăţământul pentru copiii şi elevii cu cerinţe educaţionale speciale este 

parte integrantă a sistemului de învăţământ şi are drept scop educarea, reabilitarea 

şi/sau recuperarea şi incluziunea educaţională, socială şi profesională a persoanelor 

cu dificultăţi de învăţare, de comunicare şi interacţiune, cu deficienţe senzoriale şi 

fizice, emoţionale şi comportamentale, sociale” [4].  

În vederea asigurării integrării copiilor cu dizabilităţi în sistemul general de 

învăţământ a fost adoptat Programul naţional de incluziune socială a persoanelor cu 

dizabilităţi pentru anii 2017-2022, care şi-a propus ca obiectiv schimbarea prin 

adaptarea continuă a sistemului educaţional pentru a răspunde diversităţii copiilor şi 

nevoilor ce decurg din aceasta, pentru a oferi educaţie de calitate tuturor în contexte 

integrate şi medii de învăţare comună, indicând că parte a acestui program sunt absolut 

toţi copiii, inclusiv cei cu dizabilităţi [11].  



257 

 

 

Educaţia incluzivă presupune dezinstituţionalizarea persoanelor cu dizabilităţi, 

care mai nou este şi unul dintre obiectivele Strategiei intersectorială de dezvoltare a 

abilităţilor şi competenţelor parentale pentru anii 2016-2022, care stabileşte că 

procesul de dezinstituţionalizare a persoanelor cu dizabilităţi reprezintă o prioritate de 

stat şi se va asigura prin redirecţionarea resurselor financiare şi acordarea unui minim 

de servicii sociale şi servicii de educaţie incluzivă [7].  

Pentru integrarea eficientă a elevilor dezinstituţionalizaţi în sistemul general de 

învăţământ începând cu 01. 01. 2013 în toate unităţile teritorial-administrative au fost 

create şi funcţionează servicii de asistenţă psihopedagogică care au în componenţă 

personal specializat (pedagog, psiholog, specialist terapii specifice etc.), care au ca scop 

suportul copiilor şi tinerilor dezinstituţionalizaţi din instituţii specializate inclusiv tineri 

cu dizabilităţi şi cu necesităţi educaţionale speciale, aflaţi în situaţii de dificultate, cu 

risc de separare de familie şi instituţionalizare [9].  

Conform legislaţiei în vigoare educaţia/învăţământul şi instruirea persoanelor 

cu dizabilităţi se realizează prin aşa forme: instruirea în sistemul general de învăţământ; 

educaţia în instituţii specializate; educaţia la domiciliu.  

Dacă vom porni de la educaţia profesională a tinerilor cu dizabilităţi – atunci 

vom menţiona că se realizează în cadrul instituţiilor de învăţământ secundar profesional 

şi mediu de specialitate. Regulamentele de organizare şi desfăşurare a admiterii în 

instituţiile de învăţământ secundar profesional şi mediu de specialitate din RM, aprobate 

prin Ordinul Ministrului Educaţiei nr. 606 din 30 iunie 2010, cu modificările ulterioare, 

prevăd anumite facilităţi pentru înscrierea tinerilor cu dizabilităţi (15% din numărul total 

de locuri la fiecare meserie/specialitate, prevăzute în planul de înmatriculare cu 

finanţare bugetară). Actualmente în 66 de instituţii de învăţământ secundar profesional 

studiază cca 139 elevi cu dizabilităţi. În 22 de colegii, subordonate Ministerului 

Educaţiei sunt formaţi profesional cca 176 de elevi cu dizabilităţi [5].  

Chiar dacă în ultimii ani în sistemul de învăţământ din Republica Moldova s-au 

făcut mai mulţi paşi în promovarea anumitor modele de educaţie incluzivă, acest lucru 

s-a realizat sporadic. Practicile de succes obţinute în incluziune s-au datorat, în linii 

mari, susţinerii din partea societăţii civile şi entuziasmului manifestat de unele cadre 

didactice, de voluntari şi de părinţi.  

Ce ţine de accesul persoanelor cu dizabilităţi la muncă putem menţiona, că aşa 

cum art. 43 al Const. RM garantează fiecărei persoane dreptul la muncă, această garanţie 

se extinde şi asupra persoanelor cu dizabilităţi.  

Legea RM privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi nu doar că 

garantează dreptul la muncă persoanelor cu dizabilităţi dar instituie şi o serie de facilităţi 

persoanelor cu dizabilităţi, mai cu seamă celor cu dizabilităţi severe şi accentuate, 

stabilindu-le reducerea duratei de muncă de până la 30 de ore pe săptămână, acordarea 

privilegiată a concediilor anuale de odihnă până la 40 de zile calendaristice, iar pentru 

persoanele cu dizabilităţi severe şi concedii suplimentare de 60 zile calendaristice 

neremunerate [10].  
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Totodată, pentru a garanta accesul efectiv al persoanelor cu dizabilităţi în 

domeniul muncii legislaţia în vigoare stabileşte pentru angajatorii cu mai mult de 20 de 

subalterni au obligaţia de a oferi locuri de muncă pentru persoane cu dizabilităţi în 

mărime de cel puţin 5% din numărul total de salariaţi, iar pentru realizarea acestui 

deziderat Convenţia internaţională a persoanelor cu dizabilităţi impune măsuri de, , 

adaptare rezonabilă” a locului de muncă, refuzul de a întreprinde astfel de măsuri fiind 

catalogat ca formă de discriminare [8].  

Rezultate şi discuţii 

Adoptarea rezonabilă a locului de lucru impune un ansamblu întreg de acţiuni 

de proiectare, construcţie, modificare fizică astfel încât ca acesta să devină accesibil 

persoanelor cu dizabilităţi. Adaptarea implică acţiuni inclusive de achiziţionare de 

tehnologii, echipamente sau instrumente cu caracteristici ce corespund deficienţei pe 

care o prezintă persoana cu dizabilităţi, ar putea fi vorba şi de alte acţiuni care la prima 

vedere nu se cuprind în noţiunea de, , acomodare” şi impun acţiuni de asistenţă a 

persoanei cu dizabilităţi, de instruire specială, adaptarea programului de muncă, a 

sarcinilor şi organizării muncii. Deasemeni adaptarea presupune şi distribuţia sarcinilor 

în mod valorizant şi stimulativ-compensator, pentru a stimula o dinamică motivaţională 

pozitivă la locul de muncă.  

O altă posibilitate de realizare a dreptului la muncă al persoanelor cu dizabilităţi 

este încadrarea acestora în instituţii specializate create de înseşi organizaţiile 

persoanelor cu dizabilităţi.  

Pentru a susţine întreprinderile specializate ale persoanelor cu dizabilităţi statul 

intervine în fiecare an, aprobând din bugetul de stat mijloace financiare pentru: 

compensarea parţială a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii care se 

plătesc de către organizaţiile şi întreprinderile persoanelor cu dizabilităţi; conpensaţii la 

procurarea de utilaj şi materie primă.  

O altă categorie de facitităţi acordată întreprinderilor persoanelor cu dizabilităţi 

o constituie scutirile la plata TVA care priveşte importul materiei prime, precum şi 

pentru mărfurile şi serviciile produse.  

A treia formă de integrare în câmpul munci pentru persoanele cu dizabilităţi se 

realizează prin oferirea muncii la domiciliu. Codul muncii al RM prin prevederile art. 

290-292 reglementează desfăşurarea lucrului la domiciliu, stabilind că salariaţi cu 

munca la domiciliu sunt considerate persoanele care au încheiat un contract individual 

de muncă privind prestarea muncii la domiciliu cu folosirea materialelor, 

instrumentelor şi mecanismelor puse la dispoziţie de angajator sau procurate din 

mijloace proprii.  

Un alt act important este Legea RM nr. 60 din 30. 03. 2012 care intervine cu 

completări stabilind că, , persoanele cu dizabilităţi angajate la domiciliu beneficiază 

din partea angajatorului de transportul la şi de la domiciliu, al materiilor prime şi 

materialelor necesare în activitate, al produselor finite, precum şi de adaptare 

rezonabilă, după caz, iar autorităţile administraţiei publice locale acordă facilităţi 
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persoanelor cu dizabilităţi în practicarea muncii la domiciliu, precum şi în deschiderea 

unor întreprinderi individuale”.  

Responabili de asigurarea accesului persoanelor cu dizabilităţi la muncă este 

Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei al Republicii Moldova care acţionează 

prin intermediul Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă. Agenţia are 

angajaţi specializaţi în prestarea serviciilor de ocupare şi protecţie în caz de şomaj al 

persoanelor cu dizabilităţi. Conform datelor sondajelor, 43% din numărul persoanelor 

cu dizabilităţi în vârstă de 15 ani şi peste sunt ocupaţi în câmpul muncii. După statutul 

ocupaţional: 68, 9% din persoanele cu dizabilităţi lucrează pe cont propriu în 

agricultură; 20, 6% din persoanele cu dizabilităţi lucrează ca salariaţi în diferite domeni; 

5, 4% din persoanele cu dizabilităţi ajută prin familie şi nu sunt remunerate; 4, 6% din 

persoanele cu dizabilităţi lucrează pe cont propriu în activităţi neagricole (afaceri); 0, 

4% din persoanele cu dizabilităţi sunt patroni ai diferitor genuri de afaceri.  

Concluzii 

În ciuda existenţei unui cadru normativ relativ bun cu privire la asigurarea în 

drepturi a persoanelor cu dizabilităţi, aceste norme în realitate nu se respectă, ceea ce 

face ca persoanele cu dizabilităţi să se afle şi în continuare într-o situaţie extrem de 

dificilă, plasând această categorie la limita sărăciei, care prsupune nu doar lipsa de 

venituri ci chiar şi cu regret excluderea socială.  
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Abstract. Social interaction, at the present stage of the development of humanity, is 

characterized by a high level of conflict. In modern human life, conflict is ubiquitous in all 

spheres of life, of communication and multilevel social interaction. Conflict is a widespread 

phenomenon and an indispensable element in the existence of a social being, but the conflict 

must be resolved so that this existence is based on a constructive interaction, optimal for the 

communication of social systems. Research problem consists in that conflict resolution strategies 

and modalities are little known to the general public and one of these modalities is mediation, a 

less widespread modality. Mediation, as an alternative form of conflict resolution, is a way of 

conflict resolution focused on the possibility of constructive interaction and communication in 

the future. The aim of the research: to reduce the conflict level in society by developing the 

culture of mediation. The object of the research: the impact of the informational formats in the 

process of diminishing the conflict level in society and developing the mediation. The 

informational formats are tools for publicizing and informing the general public about 

mediation, proposed by the international regional group of mediators (Germany, Ukraine, 

Moldova and other countries, participants in the projects of development of the culture of 

mediation, financially supported by DAAD between 2009-2019, which contributes to the 

development of mediation through various strategies (training of mediators, maintaining 

communication of mediators in the regional network, producing informational formats and 

replicating them, etc.)). Moldova proposed a model of the informational format "University 

Mediation Day", activity carried out at ULIM, April 2019. The informational format had a 

national impact, being proposed for replication by the National Mediation Council of the 

Republic of Moldova. The results of piloting this model of informing the academic environment 

about mediation, were presented in an international workshop and round table "Development of 

mediation through information formats" with the participation of the Ukrainian Ombudsman for 

human rights, activities in Kiev, Ukraine, September 2019.  
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Rezumat. Interacțiunea socială, în etapa actuală a dezvoltării umanității, este 

caracterizată de un nivel ridicat de conflict. În viața umană modernă, conflictul este 

omniprezent, pe mai multe niveluri în toate sferele vieții, de comunicare și interacțiune socială. 

Conflictul este un fenomen răspândit și un element indispensabil în existența unei ființe sociale, 

dar conflictul trebuie rezolvat astfel încât această existență să se bazeze pe o interacțiune 

constructivă, optimă pentru comunicarea sistemelor sociale. Problema de cercetare constă în 

faptul că strategiile și modalitățile de soluționare a conflictelor sunt puțin cunoscute de publicul 

larg și una dintre aceste modalități este medierea, o modalitate mai puțin răspândită. Medierea, 

ca o formă alternativă de soluționare a conflictelor, este o modalitate axată pe posibilitatea 

interacțiunii constructive și a comunicării pentru viitor. Scopul cercetării: reducerea nivelului 

conflictelor din societate prin dezvoltarea culturii medierii. Obiectul cercetării: impactul 

formatelor informaționale în procesul de diminuare a nivelului conflictului în societate și 

dezvoltarea medierii. Formatele informaționale sunt instrumente pentru publicizarea și 

informarea publicului larg despre mediere, propuse de grupul regional internațional de 

mediatori (Germania, Ucraina, Moldova și alte țări, participanți la proiectele de dezvoltare a 

culturii medierii, susținute financiar de DAAD între 2009-2019, care contribuie la dezvoltarea 

medierii prin diferite strategii (instruirea mediatorilor, menținerea comunicării mediatorilor în 

rețeaua regională, producerea de formate informaționale și replicarea acestora etc.). Moldova 

a propus un model al formatului informațional, „Ziua medierii universitare”, activitate 

desfășurată la ULIM, aprilie 2019. Formatul informațional a avut un impact național, fiind 

propus spre replicare de către Consiliul Național de Mediere al Republicii Moldova. Rezultatele 

pilotării acestui model de informare a mediului academic despre mediere au fost prezentate într-

un atelier internațional și o masă rotundă „Dezvoltarea medierii prin formate de informații” cu 

participarea Ombudsmanului ucrainean pentru drepturile omului, la Kiev, Ucraina, septembrie 

2019.  

Keywords: conflict, mediation, culture of mediation, informational format, day of 

mediation, conflict level, social interaction.  

Cuvinte cheie: conflict, mediere, cultura medierii, format informațional, zi de mediere, 

nivel de conflict, interacțiune socială.  

Pentru a înțelege și a valorifica necesitatea informării despre mediere prin varii 

instrumente, formate și strategii, vom prezenta o analiză succintă a ceea ce înseamnă 

soluționarea conflictelor prin mediere.  

Barierele comunicaţionale de orice fel pot genera, şi în cele mai multe cazuri, 

chiar generează conflicte a căror intensitate poate oscila de la simple tensiuni ale 

relaţiilor interumane la tensiuni diplomatice complexe sau chiar conflicte armate. Rolul 

medierii este tocmai acela al depăşirii barierelor comunicaţionale pentru soluţionarea 

conflictului şi salvarea relaţiei existente între cele două părţi [3].  

O formă profesională de rezoluție a conflictelor cunoscută sub numele de 

„mediere” s-a stabilit în sine la nivel mondial ca o alternativă acceptată în litigii în 

ultimele patru decenii - deși, în special, pentru conflictul dyadic (între două persoane). 

Conflictele care implică un număr mai mare de părți atât în cadrul grupurilor sociale, 

cât și în cadrul organizațiilor sau comunităților publice sunt mult mai complexe și mult 

mai dificile de a fi decelate decât conflictele dyadice [6].  

Medierea este o varietate care, încercând să elimine lacunele unui proces civil 

clasic, reducând din formalitate şi revenind la situaţia de egalitate juridică, anterioară 
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conflictului, este o oportunitate de a aplana uşor situaţia deficitară, dar, intrând adânc în 

esenţa acesteia, analizând cauzele, ofertând şi contraofertând până la găsirea soluţiei 

reciproc convenabile [2].  

Este cunoscut deja că această modalitate de soluţionare a conflictelor 

funcţionează într-o serie de state europene (printre care Marea Britanie, Austria, Italia, 

Elveţia, Belgia, Franţa, Finlanda, Slovacia, Olanda, Portugalia, Norvegia, Irlanda, 

Ungaria etc.), precum şi în Statele Unite ale Americii, Mexic, Canada etc. În această 

ordine de idei, este de menţionat că demersul pro-mediere al comunităţii moldoveneşti 

este mai mult decât salutabil, acest lucru fiind şi un pas nou de modernizare a justiţiei 

noastre, inclusiv unul de racordare, ajustare a cadrului normativ la cel european, la 

cultura şi spiritul justiţiei europene modern [1].  

Și definiția oferită de Legea Republicii Moldova nr. 137 din 03-07-2015 cu 

privire la mediere „mediere – modalitate de soluţionare alternativă a litigiilor pe cale 

amiabilă, în cadrul unui proces structurat, flexibil şi confidenţial, cu asistenţa unui sau 

mai multor mediatori” [5].  

Să rezumăm: medierea este o modalitate alternativă procesului de judecată de 

soluționare a conflictului între două sau mai multe părți, grupuri sau organizații, o 

modalitate accesibilă și flexibilă, confidențială și constructivă.  

Informarea publicului larg despre mediere, ca modalitate alternativă de 

soluționare a conflictelor este elementul de bază în dezvoltarea acestei forme de 

soluționare a conflictelor. Informarea poate fi realizată prin diverse metode și strategii, 

individual sau în grup. O modalitate de informare sunt și „formatele informaționale”, 

modalitate propusă în cadrul colaborării regionale a mediatorilor, participanți a unui șir 

de proiecte cu scopul dezvoltării medierii, proiecte susținute financiar de DAAD 

(Deutscher Akademischer Austauschdienst – Serviciul German de Schimb Academic) 

și implementate de Universitatea din Hamburg în colaborare cu partenerii regionali.  

Formatele informaționale pot fi divizate în activități care pot fi ulterior 

organizate ca activitate aparte sau fiind comasate mai multe activități: 

a) propuneri on line accesibile: site-uri ale birourilor/organizațiilor de mediere, 

filme sau blog-uri instructive prin intermediul cărora publicul larg sau specialiștii pot 

accesa informația necesară în orice timp; 

b) activități informative de scrută durată: prezentări, consultații, demonstrarea 

unor exemple/spețe/studii de caz, World cafe (metodă simplă, dar eficientă și flexibilă 

pentru organizarea dialogurilor în grup); 

c) proiecte de lungă durată/mai multe zile: concursuri, road shows (prezentări 

organizate în diferite localități pentru a iniția/informa publicul (Consiliul de Mediere 

din Republica Moldova a aplicat acest format în „Caravana medierii”), cursuri de 

formare continuă, activități de instruire privind managementul conflictului, workshop-

uri de proiectare a viitorului – în cadrul căruia participanții identifică o viziune comună 

despre viitor (Future Search Conferences).  

Elaborarea și realizarea acestor formate informaționale diferă de la format la 

format: complexitatea conceptuală, dar și costurile pentru desfășurare sunt diferite. De 
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exemplu, elaborarea și menținerea unui site web sau a unui blog, sunt tot atât de 

complicate ca și realizarea proiectelor de lungă durată. Pe când activitățile de scurtă 

durată vor solicita mai puțin efort, timp și bani.  

În continuare vom prezenta realizarea unui format informațional, urmărind toate 

activitățile constitutive ale acestui format și oferind detalii despre acțiunile întreprinse.  

Scurtă descriere: format informațional de scurtă durată „Ziua medierii”, 

eveniment organizat în cadrul Universității Libere Internaționale din Moldova. 

Activitățile constitutive ale evenimentului: un sondaj blitz, un workshop și o întâlnire 

cu un expert.  

Conceptul formatului informațional a fost prezentat Consiliului de Mediere din 

Republica Moldova, care a manifestat interes de a se implica și a susține realizarea 

acestui format informațional despre mediere.  

Scop: Informarea despre soluționarea alternativă a conflictelor prin mediere și 

implicarea comunității academice în cunoașterea și replicarea informației despre 

mediere. Evenimentul a oferit informații despre mediere, aspecte legale și exemple de 

mediere a conflictelor.  

Grupul țintă/Participanți: studenți, profesori, comunitatea ULIM, mediatori, 

reprezentanți ai Consiliului de Mediere din Republica Moldova. Participanți direcți - 

56, participanți indirecți – studenți de la 7 Facultăți ale ULIM, profesori și personalul 

de sprijin al Universității.  

Materiale necesare: săli, televizoare (sau alte instrumente media), banner, 

tricouri cu inscripția formatului, cameră video (sau telefoane cu cameră video), 

flipchart, markere, proiector, microfoane, certificate.  

Cadru/Context/Situație/Durată: Ziua Medierii s-a desfășurat în toată 

Universitatea, începând din hol, unde participanții au fost întâmpinați de Patrula de 

Mediere, care a realizat un sondaj blitz, a distribuit programe și broșuri (oferite de 

Consiliul de Mediere al Republicii Moldova, partenerul de bază al evenimentului). Sala 

unde a avut loc workshop-ul și întâlnirea cu expertul au fost asigurate cu suportul tehnic 

necesar pentru moderare și prezentare. Evenimentul a durat în intervalul de timp 8. 00 

și 14. 30, plus 1 oră 30 min. o sesiune post-eveniment al acre au participat doar actorii 

implicați în organizare.  

Pregătirea evenimentului: elaborarea conceptului formatului informațional, 

elaborarea planului de acțiuni, acceptul Rectoratului Universității privind organizarea și 

desfășurarea evenimentului, coordonarea tuturor materialelor elaborate cu Consiliul de 

Mediere al Republicii Moldova, elaborarea/ achiziționarea materialelor necesare 

(banner, tricouri cu inscripția „Ziua Medierii”, pauza de cafea etc.), 

elaborarea/imprimarea programului evenimentului, informarea despre eveniment 

(crearea unui eveniment on-line https://www. facebook. 

com/events/314573459185301/ (anunțul se plasează cu cel puțin două săptămâni 

înaintea evenimentului).  

Actori / funcții: (a) coordonatorul evenimentului, (b) patrula de mediere - 

studenți ai Facultății de Științe Sociale și ale Educației, ULIM care au efectuat un sondaj 
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blitz, (c) moderator al workshop-ului, (e) mediator cu experiență pentru întâlnirea cu 

expertul.  

Desfășurarea evenimentului: 

1) Sondajul blitz, derularea spoturilor/filmulețelor video, distribuirea 

materialelor promoționale: 8. 00 - a fost organizat un spațiu în holul Universității pentru 

înregistrarea participanților la atelier și întâlnirea cu expertul, a fost afișat un banner și 

un cadru special pregătit pentru sondajul blitz realizat de Patrula Medierii. Pe parcursul 

pauzelor, la 2 televizoare din holul ULIM au fost derulate filmulețe despre mediere, ca 

formă alternativă de soluționare a conflictelor (filmulețele au fost oferite de către 

Consiliul de Mediere al Republicii Moldova) [7].  

2) Workshop (11. 15 -12. 40): bloc teoretic: referire la aspecte legale, istoria 

dezvoltării medierii în Republica Moldova, necesitatea mediatorilor activi și importanța 

informării publicului despre mediere; bloc practic: lucrul în grupuri cu un studiu de caz; 

încheierea: feedback-ul participanților. Materiale necesare: sala, flipchart, marchere [8].  

3) Întâlnire cu un expert: Discuția a fost organizată într-un format de interviu 

interactiv (toc show) După o scurtă prezentare a experienței sale, expertul a răspuns la 

întrebările din sală (au fost asigurate microfoane portabile, iar studenții (Patrula 

medierii) au asigurat accesul la microfoane) [4].  

Experiență/comentarii (caracteristici, riscuri și indicații importante): 

Participanții la blitz sondaj au fost rugați să răspundă la 5 întrebări scurte (întrebări 

închise, deschise, cu multiple variante de răspuns). Scopul acestui blitz sondaj a fost 

identificarea nivelului „recunoașterii” conflictului (dacă știu că o situație concretă este 

un conflict) și dacă cunosc despre mediere. Pentru a fi mai interactiv și atractiv acest 

blitz sondaj, Patrula medierii a abordat studenții și lectorii să răspundă la întrebări în 

holul ULIM, unde au amenajat un loc special pentru doritorii de a participa și la un 

interviu video. Patrula medierii a „circulat” prin ULIM, propunând studenților, 

lectorilor să participe la blitz sondaj.  

Fig. 1. Existența conflictului în viața participanților 

Din sondajul realizat am constatat următoarele: din 82 respondenți, la întrebarea 

1 „Conflictul este parte a vieții tale?” 29 respondenți au răspuns „da” și 53 de 

respondenți au optat pentru varianta de răspuns „nu”, sau doar 35% din 100% 

35%

65%
da

nu

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10156429506244353&set=pcb.10156429512584353&type=3&theater
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participanți la sondajul blitz au confirmat „cunoașterea” conflictului, iar 65% au preferat 

să nu „recunoască” conflictul ca parte a vieții (Figura 1.).  

Aceste date, doar confirmă necesitatea informării publicului larg despre 

conflict, metodele de soluționare a conflictului, despre mediere. Doar informarea poate 

asigura „cunoașterea și recunoașterea” conflictului, respectiv abordarea constructivă și 

soluționarea prin mediere, astfel asigurând și o comunicare, relaționare „pașnică” a 

părților conflictului și pentru viitor.  

Următoarea întrebare oferită respondenților a fost o întrebare cu multiple 

variante de răspuns, iar răspunsurile oferite au fost surprinzătoare în coraport cu 

răspunsurile la prima întrebare: chiar dacă 65% dintre respondenți au optat pentru 

negarea existenței conflictului în viața lor, totuși, marea majoritate a respondenților 

(91%) au selectat mai multe variante de răspuns la întrebarea „Cu ce tipuri de conflicte 

te confrunți frecvent?” și doar 9% nu au răspuns la această întrebare (9% din 35 % care 

au optat pentru varianta de răspuns „nu” la întrebarea „Conflictul este parte a vieții 

tale?”). Putem concluziona că 9% dintre respondenți, au cunoștințe despre ce înseamnă 

un conflict și îl pot „recunoaște”, astfel se explică consecvența răspunsurilor.  

Cele mai frecvente răspunsuri oferite de respondenți: conflictele interpersonale 

34 (45%); de interese 18 (25%); între grupuri/organizații 3 (4%); de valori 20 (26%); 

altele 0. În Figura 2 prezentăm distribuirea procentuală a răspunsurilor respondenților: 

 

 

Fig. 2. Tipurile de conflicte frecvent întâlnite 

 „Cum soluționezi de obicei conflictele?” a fost întrebarea numărul 3, adresată 

respondenților cu scopul de a clarifica care sunt modalitățile frecvente de soluționare a 

conflictelor, respectiv, respondenții ne-au oferit varii răspunsuri: 

- prin comunicare; 

- pe cale amiabilă; 

- prin căutarea soluțiilor; 

- prin conflict; 

- prin compromis; 

- îmi cer scuze; 

- prin analiza problemei; 

- evit conflictul; 

45%

25%

4%

26%

0%

interpersonale

de interese

între grupuri/organizații

de valori
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- nu soluționez; 

- prin mediere; 

- i-au o pauză pentru a reflecta; 

- plec/evit situația de conflict; 

- amiabil; 

- conciliere.  

Constatăm că răspunsurile sunt diverse, cu preponderență cele care vizează 

comunicarea (convorbiri, discuții etc.), fapt care ne demonstrează că comunicarea este 

modalitatea cea mai frecvent abordată în soluționarea conflictelor.  

Răspunsurile primite la întrebarea cu numărul 4 „Cunoști ceva despre 

mediere?” prezintă nivelul de informare a respondenților despre mediere. Din 82 de 

respondenți, 27 de respondenți au ales varianta de răspuns „nu”, iar 55 respondenți au 

răspuns „da”.  

Grupul care a optat pentru varianta de răspuns „da” este majoritar și constituie 

67% (vezi Figura 3) în comparație cu grupul care a optat pentru varianta de răspuns 

„nu”, care constituie 33 %. Totuși, pentru un mediu de la care se așteaptă să fie mai bine 

informat, cum este mediul academic, nivelul de informare este unul ușor peste mediu. 

Constatăm că acțiunile de informare despre mediere sunt necesare și chiar imperative, 

pornind de la ideea că viitori specialiști sunt cei care au cele mai multe oportunități de 

a multiplica informația despre mediere, ca modalitate alternativă de soluționare a 

conflictelor.  

 
Fig. 3. Nivelul de informare despre mediere 

Și ultima întrebare oferită respondenților a fost cu privire la căile de informare 

despre mediere „Care sunt sursele de informare despre mediere?” încercând să aflăm 

cum și de unde concret au aflat despre mediere. La această întrebare au răspuns cei 55 

de respondenți care au confirmat că cunosc despre mediere prin răspunsul la întrebarea 

a 4-a și variantele de răspunsuri oferite sunt: 
- Internet; 

- Mass-media; 

- Facultate/Universitate; 

- Instruirea inițială ca mediator; 

67%

33%

da nu
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- Colegi; 

- Legislație.  

 
Fig. 4. Sursele de informare despre mediere 

Cel mai mare procentaj (72%) l-a acumulat „internetul”, fiind o modalitate de a 

informa rapid un număr mare de populație, o modalitate accesibilă, o modalitate care 

asigură vizibilitate maximă în timp scurt. Totodată, este și o modalitate de replicare 

instantanee, respectiv, numărul celor informați crește rapid.  

Toate celelalte modalități de informare despre care au relatat respondenții sunt 

modalități tradiționale (mass media) sau canale foarte înguste ce țin de formarea 

profesională (facultate, cursuri de formare, legislație, colegi).  

Concluziile în baza blitz sondajului realizat: 

 publicul are nevoie de a fi informat pentru a „recunoaște” a „înțelege” când 

se confruntă cu un conflict; 

 fiind un fenomen răspândit și omniprezent în viața socială, conflictul 

necesită abordări constructive prin dezvoltarea abilităților de comunicare eficientă între 

persoane și grupuri, interacțiunea pozitivă și orientată spre menținerea relațiilor 

cooperante în viitor; 

 medierea ca modalitate alternativă de soluționare a conflictelor necesită 

acțiuni de informare și replicare; formare inițială chiar în facultate a viitorilor specialiști, 

consolidare și coeziune a grupului de mediatori profesioniști; 

 strategiile cele mai eficiente de informare sunt acele strategii care recurg la 

modalitățile cele mai accesibile și mai răspândite în interacțiunea socială (internetul: 

rețele de socializare, pagini web, platforme interactive on-line etc.  

 Alt element component al formatului informațional „Ziua medierii” a fost 

workshop-ul „Medierea - forma alternativă de soluționare a conflictelor” care a 

avut două blocuri: teoretic și practic, în cadrul cărora participanții au fost informați 

despre cadrul legal cu privire la mediere, dar au avut oportunitatea și să analizeze studii 

de caz în grupuri mici (important ca în grup să fie prezent cel puțin un mediator pentru 

a ghida discuțiile în interiorul grupului).  

Constatare: În organizarea acestei activități trebuie de ținut cont că grupul va fi 

unul eterogen (mediatori cu pregătire și practică pe de o parte și non-mediatori (studenți, 

profesori și alți participanți) pe de altă parte), respectiv, trebuie de pregătit studii de caz, 

dar și indicații pentru realizarea sarcinilor în grup foarte clare, accesibile, explicative.  

72%

7%

10%

5% 2% 4%

Internet Mass-media
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La finele workshop-ului participanții au convenit asupra importanței informării 

publicului, dar, în același timp, asupra importanței calității pregătirii mediatorilor și a 

componentei de supervizare a activității mediatorilor.  

Întâlnirea cu expertul în mediere. Întâlnirea a fost foarte interactivă, expertul 

trezind interes prin prezentarea unor situații din practica sa de mediator, dar și datorită 

faptului că mediatorii prezenți la întâlnire au „îmbogățit” discuțiile prin exemple din 

practica lor. Participanții au avut oportunitatea să înțeleagă că există mai multe domenii 

de mediere, că mediatorii se specializează în medierea comercială, medierea familială, 

medierea contravențională etc.  

Constatare: participanții și-au exprimat părerile că această activitate a fost un 

element de succes al evenimentului. Au fost elaborate și propuneri de a realiza o serie 

de interviuri cu mediatori de succes, din țară și de peste hotare, sau a realiza o emisiune 

televizată (un toc show) ca parte a acțiunilor de promovare a medierii în Republica 

Moldova.  

Vizibilitatea formatului informațional: toate activitățile din cadrul 

evenimentului au fost mediatizate pe paginile facebook ale Universității, Facultății, 

Consiliului de Mediere din Republica Moldova. Evenimentul a fost prezentat și 

partenerilor regionali în cadrul în cadrul workshop-ului internațional și a mesei rotunde 

„Dezvoltarea medierii prin formate informaționale” cu participarea Ombudsmanului 

Ucrainei pentru drepturile omului și a partenerilor regionali, activități realizate la Kiev, 

Ucraina, septembrie 2019.  

Follow up:  

Formatul informațional „Ziua medierii” a fost preluat de către Consiliul 

Național de Mediere ca activitate de informare inclusă în planul anual de activități. 

Conform acestui plan, anual formatul informațional „Ziua medierii” va fi desfășurat și 

în alte universități din Republica Moldova (următorul eveniment este planificat în luna 

februarie 2020).  
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Abstract. The existing theoretical framework on resilience, for over 40 years, has 

undergone transformations that have strengthened its conceptual maturity. The changes referred 

to adjustment and accuracy in the content, but also to the extension of the scope of intervention. 

Studies that initially included children and adolescents considered resilient, expanded rapidly 

in adults and the elderly. The resilience processes initially studied in the individual were 

subsequently transferred to the family and to the social group studies. This article aims to 

structure the most important interpretative paradigms of the resilience process.  

Rezumat. Cadrul teoretic existent asupra rezilienței, timp de peste 40 de ani, a suferit 

transformări care i-au consolidat maturitatea conceptuală. Modificările s-au referit la 

schimbări și precizii în conținut dar și la extinderea sferei de intervenție. Studiile care au cuprins 

inițial copii și adolescenți considerați rezistenți s-au extins rapid la adulți și vârstnici; iar 

procese de reziliență studiate inițial la individ au fost transferate ulterior familiei și grupului 

social. Acest articol are drept scop structurarea celor mai importate paradigme interpretative 

ale procesului de reziliență.  

Keywords: resilience, resilience-result, resilience-capacity, resilience-process, 

explanatory models.  

Cuvinte cheie: reziliență, reziliență-rezultat, reziliență-capacitate, reziliență-proces, 

modele explicative.  

Introducere 

Cuvântul «reziliența» are o etimologie latină fiind compus din prefixul «re» care 

indică o mișcare înapoi și verbul «salire» în traducere - «a sări», treptat sensul s-a 

modificat: în perioada Evului Mediu desemna acțiunea de evitare a obligațiilor unui 

contract, în Renaștere – «recul» sau «mișcare dinamică înainte». Până la mijlocul 

secolului XX termenul era folosit cu precădere în fizică și inginerie cu sensul de 

rezistență la șoc și redobândirea formei inițiale, în științele sociale termenul se extinde 

grație lucrării lui Emmy Werner și Ruth Smith, un studiu longitudinal asupra copiilor 

«rezistenti» de pe insula Kauai; după 1990 termenul a fost preluat și în educație, 

desemnând perspectiva pozitivă erxercitată în mediul de risc, cu scop preventiv, axată 

pe punctele forte ale indivizilor și ale sistemelor.  

Studiu rezilienței psihologice a căpătat amploare în ultimii 30 de ani, Bowlby îl 

corelează tipului de atașament format în copilărie; Garmezy orientează cercetările spre 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=%20101564293%2018989353%20&set=pcb.10156429380904353&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=%20101564293%2018989353%20&set=pcb.10156429380904353&type=3&theater
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stiudiul factorilor de protecție a adaptării pozitive la adversitate și subliniază rolul 

potențial patogen al tiparului aditiv al adversităților cronice precum sărăcia; Werner și 

Smith atrag atenția asupra caracterului nelinear de dezvoltare a rezilienței și importanța 

unui tutore de reziliență; Bonanno a fost printre primii cercetători care s-au orientat spre 

studiul rolului percepției.  

Actual, conceptul de rezilienţă este folosit în contextul vast al evenimentelor 

cotidiene, la unii autori sinonimând nouțiunii de coping, de strategie de ajustare sau de 

adaptare, de aceea nu există încă o definiție unanim acceptată a rezilienței, ea variază în 

funcție de modelul epistemologic și conceptual de referință, de fond, de subiecte, de 

metode, de solicitanți (ingineri, politicieni, psihanaliști, economiști, ecologi, sociologi, 

medici, neuropsihologi, psihiatri, psihologi, antropologi etc.) [4, p. 31].  

În domeniul dezvoltării umane, reziliența este de obicei definită din trei 

perspective: reziliență-capacitate (trăsătură), reziliență proces și reziliență-stare 

(rezultat), distincția între definiții fiind foarte arbitrară.  

Reziliența - capacitate a fost interpretată de către cercetători prin prisma 

trăsăturilor de personalitate atipice, prin identificarea persoanelor susceptibile la 

anumite tipuri de stres sau riscuri, cu scop de a dezvolta instrumente și proceduri de 

invulnerabilitate, programele de intervenţie urmăreau în special atenuarea efectelor 

sărăciei cronice. Reziliența este privită ca o trăsătură individuală, caracteristică de 

personalitate, numită și «ego- reziliența» - capacitate de a se adapta circumstanțelor 

variabile și neprevăzute de mediu, de analiză a nivelului de corespondență între cerințele 

situaționale și oportunitățile comportamentale, și de utilizare flexibilă a repertoriului 

disponibil de strategii de rezolvare a problemelor [1, p. 46], precum și drept calitate 

personală. Masten & Coatsworth (1998) o măsoară prin rezultate bune în ciuda 

expunerii la adversitate, Hauser, Golden, & Allen o numesc drept capacitate a unor 

anume indivizi de a prospera (uneori inexplicabil) în circumstanțe care-i doboară pe 

alții, sau de a obține rezultate adaptative în condiții de adversitate serioasă. Cyrulnik 

o definește drept capacitate de a putea depăși traumatismele psihice și rănile emoționale 

cele mai grave: boală, doliu, viol, tortură, atentat, deportare sau război [ 2, p. 7-9]. M. 

Anaut o consideră drept capacitate de a depăși cu brio un eveniment care ar fi putut fi 

traumatic, dobândind puteri reînnoite [1, p. 7]. Principalele limitări ale acestui model 

timpuriu axat pe caracteristicile individuale sunt victimizarea pentru o capacitate de 

reziliență nedezvoltată sau dezvoltată necorespunzător, precum și ignorarea contextului 

social.  

Reziliența ca stare sau rezultat este operaționalizată prin finalul pozitiv al 

distribuției unor rezultate prin variabile predictive sau cele asociate direct sau indirect 

rezultatelor pozitive individuale sau grupale [6, p. 192]. În această perspectivă, 

adversitatea se referă la evenimente sau situații specifice și limitate în timp, indivizii 

sunt în general considerați rezilienți dacă obțin rezultate psihometrice pozitive și 

irezilienți dacă rezultatele vis-a-vis de aceeași condiție adversă sunt negative, prin 

urmare reziliența este definită prin absența psihopatologiilor. Principalele limitări ale 

acestui model sunt măsurile normative și limitările cu caracter fix ce consideră că 
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reziliența poate fi dobândită o dată pentru totdeauna, precum și desconsiderarea 

contextului și a culturi diverse.  

Conceptul de reziliență ca proces s-a dezvoltat recent, în literatura de 

specialitate, fiind caracterizat drept dinamic și flexibil în adaptare pozitivă sau 

funcționare adaptativă, ce se desfășoară (deseori cronic) într-un mediu nefavorabil și 

care implică faptul că persoanele nu sunt reziliente tot timpul și în toate situațiile, acesta 

variază în dependență de răspunsul confruntării cu factori de stres. Din această 

perspectivă cercetătorii sunt preocupați de studiul modului în care indivizii reușesc să 

depășească și/sau să se adapteze pozitiv unei adversități semnificative, să reziste 

împotriva destructurării psihice, formând abilitatea de a construi o viață satisfăcătoare 

[6, p. 191]. În acest scop studiile longitudinale urmăresc traiectoriile de viață și 

condițiile experientiale ce favorizează dezvoltarea indivizilor înainte, în timpul și după 

dificultate implicit. Pionierii acestei abordări evidențiază mecanismele prin care factorii 

de protecție amortizează impactul factorilor de risc ce variază în funcție de circumstanțe, 

natura experiențelor adverse, trauma, etapele vieții, contexte și culturi. Reziliența nu 

mai are la bază vreo notă caracteristică de personalitate înnăscută, rădăcinile dezvoltării 

rezilienței constând în factorii particulari, atenuatori de risc, care pot fi localizați atât în 

persoană, cât și în mediul ei de viață. Cercetările empirice presupun înțelegerea 

dezvoltării procesului de reziliență într-o perspectivă pe termen lung, reziliența 

prezentându-se ca un proces discontinuu, uneori chiar regresiv ce finalizează prin 

metamorfoza individului de reconsiderare și reorientare a căii vieții. Pourtois et all 

(2013) descriu acest itinerar rezilient drept rezultatul unui proces neliniar, cel mai 

adesea compus, întrucât conţine strategii de rezistenţă, perioade de irezistenţă şi riscuri 

de irezilienţă [4, p. 62]. Un individ poate fi rezilient într-un moment al vieții și mai puțin 

sau deloc în altul, invulnerabil sau imun împotriva destinului nu este nici un om, unele 

studii empirice fac referire la faptul că mulți factori promotori ai rezilienței pot avea în 

cazuri izolate și efecte negative și invers. De exemplu: pentru tinerii crescuți în sărăcie 

o educație mai curând riguroasă ar fi un factor de protecție împotriva deraierii și 

agresiunii; pentru tinerii agersivi ce au frecvent un sentiment al propriei valori foarte 

reliefat, întărirea conștiinței ar putea constitui un factor de risc; pentru tinerii anxioși și 

timizi care rareori sunt agresivi și ajung delicvenți, anxietatea joacă rol de factor 

protectiv, uneori chiar și un traumatism psihic ar putea avea consecinţe pozitive [4, p. 

30].  

Reziliența ca și proces dinamic și flexibil implică interacțiuni între mediul 

individual și cel socio-ecologic, privită din perspectiva ecologică a sistemelor 

dezvoltării umane (Bronfenbrenner, Tаланчук, Sameroff și Chandler, Cicchetti și 

Lynch), reziliența depinde de interdependențele pe care individul le formează cu diferite 

sisteme care îl înconjoară (de exemplu, familie, grupuri familiale colegii, medii de lucru 

și sisteme sociale mai largi, cultura), sisteme care sunt întrețesute și interconectate.  

Încercând sa schiţăm mai clar conceptul, propunem în continuare paradigma lui 

Pourtois, Humbeeck și Desmet care delimitează câmpul semantic al rezilienţei printr-o 

axă de interpretare dublă: rezilienţă-irezilienţă și rezistenţă-irezistenţă. Aceste concepte 

sunt prezentate drept strategii de evadare utilizate de persoane care au trăit o traumă 
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majoră, adică strategii de a face faţă colapsului” [4, p. 60]. Individul este situat în 

punctul de intersecţie al celor două axe, acolo unde nu există nici rezilienţă, nici 

irezilienţă, nici rezistenţă, nici irezistentă. Axa rezistenţă-irezistenţă face apel la strategii 

de adaptare la traumă ce ar evita colapsul identitar, subiectul aici se află în opoziție: 

rezistență sau irezistență faţă de evenimentele traumatizante, atitudine ce i-ar putea 

permite de a urma cursul vieții ca și înainte de adversitate. Acțiunea de rezistență 

presupune menţinerea statu-quoului în lupta purtată, pe când cea de irezistenţă 

desemnează atitudinea dezinteresului total sau parţial al subiectului faţă de o anumită 

sferă fragilizată a dezvoltării sale, manifestată printr-o formă de detaşare sau de 

indiferenţă, ce-i permite autoconservarea și/sau reducerea repercusiunilor 

evenimentelor trăite. Axa rezilienţă-irezilienţă se referă la o nouă dezvoltare a 

persoanei. Rezilienţa se manifestă ca o consecinţă a unui proces complex ce presupune 

perspective eliberatoare şi totodată germânatoare [4, p. 62]. Iar irezilienţă marchează 

traiectoria nedezvoltării și izolării sociale, ce reduce la zero orice perspectivă de 

dezvoltare psihosocială cu adevărat eliberatoare, evoluţia pozitivă a subiectului nici nu 

poate fi imaginată. Iar când aceasta este favorizată și menținută de practicile 

instituţionale neadaptate sau prost interpretate de către subiect vorbim de irezilienţă 

provocată [4, p. 69]. Autorii tind să menționeze că actele de rezistenţă şi itinerarele de 

rezilienţă nu pot fi reduse la dimensiunea unică a performanţelor individuale, deoarece 

identitatea se formează inseparabil de influența mediului social. Perspectiva 

epistemologică sub care se unesc strategiile de rezistenţă/irezistenţă şi procesele 

neodezvoltării reziliente/ ireziliente, pe de o parte, şi construcţia identitară, pe de altă 

parte, impun sondarea rolului şi funcţiei mediului în declanşarea acestora. Rezilienţa 

este interpretată drept o nouă cale de dezvoltare prin care subiectul foloseşte relaţia 

pentru a-şi reconstrui o identitate, definindu-se și identificându-se în funcţie de ceea ce 

devine, și nu de ceea ce a trăit sau de ceea ce era înainte de episodul traumatizant [4, 

p. 67].  

Gradual, studiile și intervențiile paradigmei rezilienței s-au extins spre 

domeniul psihologiei, psihiatriei, sănătății, educației, cercetătorii Joëlle Lighezzolo și 

Claude de Tychet (2004) în La résilience. Se (re)construire après le traumatisme 

structurează trei abordări teoretico explicative ale acesteia: 

- modelul teoretic cognitiv-comportamental subliniază atât importanța 

mecanismelor sau proceselor cu caracter primordial cognitiv, cât și a strategiilor 

comportamentale observabile. Această abordare se referă astfel la două concepte 

centrale: stresul și copingul. Nu este vorba despre traume, ci mai degrabă de situații 

stresante cu care subiectul trebuie să se confrunte prin punerea în aplicare a strategiilor 

de coping, care sunt de natură cognitivă și, prin urmare, conștiente.  

-modelul medical al sănătății publice are o abordare compensatorie în care 

rezistența reprezintă o funcție a echilibrului dintre un anumit număr de factori de risc și 

echilibrul structurat prin prezența simultană a factorilor de protecție. Reziliența este 

definită aici ca un proces dinamic care nu este niciodată complet dobândit și construit 

în interacțiunea subiect - mediu.  
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- modelul teoretic psihodinamic studiază, identifică și analizează procesele 

implicate în formarea rezilienței (este reexaminat conceptul de traumă, mecanismele de 

apărare și elaborare mentală implementate de subiect, relațiile psiho-eficiente, existența 

tutorelui de reziliență, suport extern, etc).  

Metodologie și metode 

Diverși autori au elaborat modele și metodologii explicative ale rezilienței, în 

cele ce urmează vom menționa două, relevante cercetării pe care intenționăm să o 

realizăm:  

I. Modelul socio-ecologic al rezilienței, care se referă la tranzacțiile dintre 

contextul ecologic și copilul în curs de dezvoltare, eșafodat de teoria ecologică a lui 

Bronfenbrenner (1977), perspectiva tranzacțională a lui Sameroff și Chandler (1975) și 

integrarea ecologic-tranzacțională a lui Cicchetti și Lynch (1993). În modelul ecologic-

tranzacțional, contextele (cum ar fi cultura, vecinătatea, familia) cuprind un număr de 

niveluri care variază în apropierea individului și care tranzacționează unul cu celălalt în 

formarea, dezvoltarea și adaptărea acestuia în ontogeneză. Pentru prima dată se 

introduce în analiză o componentă a semnificării. Modelul socio-ecologic dezvoltat de 

Michael Ungar propune patru principii de definire și operaționalizare a rezilienței: 

descentralitate, complexitate, atipicitate și relativitatea culturală [7, p. 1].  

1. Principiul descentralizării poziționează locusul schimbării la adversitate nu 

în caracteristicile individuale ale copilului și nici în cele de mediu, ci în procesele prin 

care mediul oferă resurse pentru utilizarea caracteristicilor individuale. Studiile recente 

sugerează faptul că răspunsul copiiilor se schimbă nu din cauza acțiunilor proprii, dar 

ca o consecință a ceea ce le oferă mediul, iar caracteristicile individuale își schimbă 

utilitatea în funcție de vârstă și mediu, copii mai mari fiind mai predispuși influenței de 

mediu.  

2. Principiul complexității sugerează necesitatea dezvoltării unor modele 

contextuale și temporale specifice pentru a explica rezultatele legate de reziliență. 

Principiul prevede că mai multe puncte de pornirte pot genera finaluri diferite, dar la fel 

de dezirabile, prin intermediul mai multor procese variate dar relevante pentru fiecare 

ecologie. Werner și Smith (2001) au remarcat că adulții care prezintă semne precoce de 

reziliență nu demonstrează în mod universal rezultate mai bune de adaptabilitate în 

fiecare perioadă a dezvoltării lor, deși succesul precoce ar prezice rezultate mai bune pe 

parcursul întregii vieți: expunerea timpurie la medii facilitare crează disponibilitatea 

ulterioară a resurselor (de exemplu, o școală bună poate contribui la oportunități de 

angajare mai bune).  

3. Principiul aticipității exprimă nevoia concentrării asupra mediilor la fel de 

mult sau mai mult decât asupra indivizilor, reziliența se va manifesta în moduri pe care 

poate nu dorim să le promovăm, dar care sunt necesare din cauza ecologiilor sociale în 

care copiii supraviețuiesc. Pe termen lung, s-ar spera că schimbările aduse mediului îi 

ajută pe copii să folosească alte modalități de a rezista, mai acceptabile din punct de 

vedere social, totuși, astfel de alegeri depind mai mult de starea mediului decât de 

trăsăturile individuale. De exemplu: practicile parentale care accentuează procesul de 

luare a deciziilor democratice și încurajează un sentiment de autonomie pot fi potrivite 
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pentru copiii din medii cu risc scăzut, dar se pot adeveri a fi improprii sau chiar 

dăunătoare pentru tinerii care trăiesc în medii mai riscante.  

4. Principiul relativității culturale încorporează procesele de creștere pozitivă în 

urma adversității atât din punct de vedere cultural, cât și temporal (istoric). Prin cultură, 

înțelegându-se practicile cotidiene prin care indivizii și grupurile manifestă un set de 

valori, credințe, limbă și obiceiuri comune (Wong, Wong și Scott, 2006). De exemplu: 

temperamentul unui copil poate fi interpretat ca și factor individual de risc sau protecție, 

în funcție de sensul atribuit. Studiile realizate de Chen, DeSouza, Chen și Wang (2006) 

asupra copiilor școlari din mediul rural și urban au arătat că în decursul unui deceniu de 

schimbare economică, caracteristica personală a timidității s-a mutat de la un atribut 

individual valoric predicător al dezvoltării de succes, la un semn al capacității lente de 

realizare academică și socială în contextul economiei de piață în evoluție.  

Aceste principii au formulat umătoarea definiție a rezilienței: În contextul 

expunerii la o adversitate semnificativă, reziliența este atât capacitatea indivizilor de 

a-și călăuzi drumul către resursele psihologice, sociale, culturale, fizice care le susțin 

bunăstarea, cât și capacitatea lor individuală și colectivă de a negocia pentru aceste 

resurse, oferite și experimentate în moduri semnificative din punct de vedere cultural 

[2, p. 107].  

 Pentru a conceptualiza mai bine acest model socio-ecologic, autorul ia ca punct 

de plecare expresia dependenței reciproce a individului și mediului expusă de Kurt 

Lewin (1951) B = f (P, E). Pentru a înțelege sau a prezice comportamentul, persoana 

și mediul său trebuie considerate ca o constelație de factori interdependenți. 

Comportamentul (B) este produsul funcției (f) de interacțiune dinamică a persoanei (P), 

incluzând punctele tari neurofiziologice și alte capacități personale, și mediul (E) care 

asigură nevoile sale. Așadar, credințele unei persoane pot schimba modul de atragere a 

resurselor din mediul înconjurător, iar o schimbare de mediul poate afecta performanța 

individuală. Copilul existent într-un mediu amenințător își suprimă dorința de atașament 

sau preia un mod de comportament atipic. Natura proceselor care contribuie la 

dezvoltarea pozitivă depinde de strategiile adaptabile și inadaptabile existente, eligibile 

din resursele ecologiilor sociale și individuale, dar totodată, nu putem vorbi de o alegere 

doar individuală în astfel de cazuri, întrucât un mijloc social dorit poate fi innaccesibil 

sau inadaptabil mediului [7, p. 11].  

Acest model a luat amploare prin Proiectul Internațional de Reziliență (IRP -the 

International Resilience Project), un studiu ce a cuprins peste 1500 de tineri din 14 

comunități implicate (11 țări)  

IRP este un studiu care a folosit un design iterativ care a dus la dezvoltarea unei 

măsuri de reziliență valabile din punct de vedere cultural. Instrumentul de măsurare a 

rezilienței pentru copii și tineri (CYRM) cuprindea inițial 58 de elemente, pe o scală de 

5 puncte, a fost administrat cu succes la cel puțin 60 de tineri în fiecare dintre cele 11 

țări (694 bărbați = 47, 9%; 757 femei = 52, 1%, vârsta medie = 16 ani). Toți tinerii au 

fost selectați de comitetele consultative locale ca reprezentanți ai tinerilor cu risc care 

se descurcau bine după standardele locale; de asemenea au fost efectuate peste 85 de 

interviuri calitative și o serie de focus grupuri și interviuri [8].  
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II. Modelul CASITA - una dintre cele mai relevante teorii referitoare la 

reziliență în funcție de importanța dată capacității de conferire de sens la extrema 

pozitivă (Vanistendael & Lecomte, 2000). Inventat pentru a satisface nevoia limitată de 

comunicare acest model s-a transformat în mod spontan într-un instrument de lucru. 

Printre elementele propuse spre formarea rezilienței, sunt cele care alcătuiesc fericirea 

umană și care au fost deja descoperite de psihologi și folosite de marii educatori precum 

Don Bosco, Jean-Baptiste de La Salle, Pestalozzi (Pestalozzi), Montessori (Montessori). 

Conform modelului, există două abordări majore: capacitatea de conferire de sens, 

semnificație și construcție ca și resursă a celorlalte calități individuale; și contextul 

social (oricâte calități ar avea un individ, cu atât mai mult un copil care are nevoie de 

îndrumare și ale cărui convingeri nu sunt formate, acestea trebuie descoperite, orientate, 

dezvoltate social). O direcție de formare a acestor resurse ar fi cea a dezvoltării 

capacității individului de a da sens la ceea ce i se întâmplă, mai ales în situații de 

adversitate astfel încât să poată folosi în avantajul său întreaga experiență prin care trece 

[2 ]. Conferirea de sens a fost cercetată cu precădere în contextul copingului (Park, 2010; 

Updegraff & Taylor, 2000), a modului în care individul face față unor evenimente 

traumatizante (boală, doliu) subite. Valoarea legăturii şi sensului ce fac posibilă 

rezilienţă este intens abordată de neuropsihiatrul Boris Cyrulnik, în lucrearea sa 

Murmurul fantomelor autorul subliniază că: Copiii care au reuşit să devină adulţi 

rezilienţi sunt cei care au fost ajutaţi să confere un sens rănilor lor. Travaliul rezilienţei 

constă în a ne aminti şocurile, astfel încât să facem din ele reprezentarea unor imagini, 

acţiuni şi cuvinte prin care să interpretăm sfâşierea [3, p. 51]. Schematic, modelul ar 

avea la bază nevoile fundamentale fiziologice (sănătate, somn, etc) pe care s-ar situa 

temelia casei: acceptarea fundamentală a persoanei (nu și a comportamentului) și 

rețeaua socială informală. Conexiunea pozitivă dintre viața persoanei și viața care curge 

în jurul ei sunt analizate integru, pentru a conferi sentimentul de sens, acest raționament 

nu explică care este sensul vieții, dar arată modul în care sensul funcționează. Persoanele 

cu un grad ridicat de sens al coerenței sunt predispuse să adopte comportamente 

adecvate, să se adapteze la/în timpul/ după situații adverse, să facă alegeri și să-și 

diversifice răspunsul. Însă reziliența nu se limitează doar la sens, el o consolidează [5, 

p. 13]. Ca și resurse ale rezilienței sunt prezentate stima de sine, abilitățile și 

competențele dezvoltate și umorul constructiv, care pot genera noi experiențe și 

descoperiri.  

Rezultate și discuții 

Rezultatele primului val al programului IRP demonstrează că reziliența poate fi 

mai bine înțeleasă ca un artefact cultural încorporat, ce reflectă calitățile intrinseci ale 

copilului și stimulează capacitatea mediului copilului de a oferi acces la resursele de 

îmbunătățire a stării de bine a copilului. Așadar mediul socio-ecologic care înconjoară 

intervenția și căile de devenire rezilientă ale copiilor sunt la fel de importante sau mai 

importante decât calitățile copilului în sine. Prin următoarele studii s-a dovedit că 

reziliența este o construcție sensibilă din punct de vedere cultural și contextual; 

implementarea proiectelor care au funcționat bine într-un context nu au garantau reușita 

acestora în alt mediu socio-cultural. Pentru a evita părtinirea cu privire la înțelegerea 

rezilienței și a intervențiilor menite să o promoveze, cercetătorii și intervenienții trebuie 
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să fie înarmați cultural pentru a surprinde nuanțele culturii și contextului. Studiile au 

furnizat patru adevăruri despre natura rezilienței [8]:  

 rezistența are aspecte specifice, atât la nivel global, cât și cultural și 

contextual 

 aspectele rezilienței exercită doze diferite de influență în viața unui copil, în 

funcție de cultura specifică și contextul în care este realizată reziliența.  

 aspectele vieții copiilor care contribuie la reziliență sunt legate între ele în 

modele care reflectă cultura și contextul copilului.  

 modul în care sunt rezolvate tensiunile dintre indivizi și contextele lor 

culturalevor afecta modul în care sunt reunite aspecte ale rezilienței.  

Rezultate ale implementării modelului CASITA sunt prezentate într-un studiu 

referitor la Construcția rezilienței de către tinerii din centrele de plasament efectuat în 

România, în 2019 de Ovidiu Bunea, cea mai importantă resursă de ordin individual a 

respondenților a fost stabilită sociabilitatea; cea mai importantă resursă de ordin social 

conform studiului este familia, urmată de echipa angajaților din centru de plasament. 

În ceea ce privește activitatea în cluburi și cercuri ponderea era de 27, 3%, pentru 

subiecții implicați în activități de voluntariat de 13, 9% și de 5. 6% pentru cei care 

lucrează part-time.  

Pentru indicele „Nivel de fericire” mediile obținute au fost mari (peste 85%): 

fericit – 40. 7% (n=94), oarecum fericit – 45% (n=104), oarecum nefericit – 6. 9% 

(n=16), nefericit – 6. 1% (n=14), nu au răspuns – 1. 3% (n=3). Valorile cele mai ridicate 

pentru determinarea percepției status-ului și a influenței personale le-a obținut indicele 

Toate încercările prin care am trecut m-au făcut mai puternic, fapt ce confirmă prezența 

unui mecanism propriu rezilienței [2].  

Totodată, ținem să menționăm că determinarea nivelului de dobândire a 

rezilienței rămâne a fi unul subiectiv, Michael Ungar (2013) citează o cercetare ce 

prezenta două niveluri de criterii pentru dezvoltarea pozitivă, cel stabilit rigid cuprindea 

toate domeniile de dezvoltare (individual, interpersonal, comunitar) și prezenta un nivel 

de doar 16% de subiecți rezilienți, iar pentru al doilea, standardul rezultatelor a fost 

evaluat doar pentru un singur domeniu de dezvoltare, astfel la mai mult de 80% dintre 

participanți a fost urmărită o dezvoltare pozitivă. Așadar, identificarea rezilienței este 

probabilă unui rezultat al convingerilor și al selecției subiective a criteriilor identificate 

de către cercetător.  

Concluzii 

În ciuda numeroaselor provocări asociate studierii rezilienței, un număr tot mai 

mare de dovezi contribuie la explicarea proceselor care duc la dezvoltarea pozitivă 

ulterioară adversității. Aceste studii emergente în culturi și contexte indică necesitatea 

unei mai bune înțelegeri orientate către proces, a studierii mediului în care are loc 

dezvoltarea copilului și mai puțin centarea pe caracteristicile individuale.  

Modelul Casita accentuază rolul acceptării necondiționate a copilului, care își 

formează percepțiile și conferă sens în funcție de mediul socio-ecologic în care se află. 

Modelui socio-ecologc este foarte aproape în acest sens si definește reziliența atât drept 
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capacitate a unei persoane de a urmări resursele sale vitale, cât și o condiție a mediului 

familial, comunitar și cultural individual care furnizează aceste resurse în moduri 

semnificative.  

Indiferent de modelele utilizate pentru a defini procesele legate de reziliență, 

cercetătorii de reziliență de la sfârșitul anilor '80 au contribuit la o schimbare a modului 

în care este studiată dezvoltarea pozitivă ulterioară adversității. Considerăm că știința 

rezilienței trebuie să avanseze în mod credibil și cert, accentul fiind pus cu precădere pe 

condiții ecologice care contribuie la o bună dezvoltare în ciuda adversităților.  
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Abstract. At the present stage, legislative changes are being made in the course of the 

reforms carried out in the field of justice, and the powers authorized to provide solutions to solve 

a case involving children at risk and children with parental care are provided to ensure 

respecting the best interests of others. Over time, the interest for research in the field is given to 

deal with the elucidation of the units to create the analysis of the research theme, there are such 

famous "public authority", "guardianship authority", "child", "residence", the rights of the child, 

etc. There are situations available, we see ourselves justified and motivated to initiate the 

research studies and countries, Romania and the Russian Federation regarding the involvement 

of the authorities of the public administrations in establishing the residence of the child. The 

purpose of the study is to analyze the research and scientific research fields regarding the 

attribution of the necessary tutelary authority in establishing the residence of the child, the 

conceptual doctrine for research. The situation of elucidation of the country is a nominated 
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institution, and some syntheses are made in the context of the different doctrinal opinions, or 

special attention that is given to the analytical one, asserting that he can reserve unexplored 

regarding the investigation of the problem regarding the involvement of the authorities of the 

administration. public administration in establishing the residence of the child.  

Rezumat. La etapa actuală, modificările legislative realizate pe parcursul desfășurării 

reformei în domeniul justiției, au delimitat competențele autorităților publice în procesul de 

soluționare a cauzelor cu implicarea copiilor în situații de risc și al copiilor lipsiți de îngrijire 

părintească, întru asigurarea respectării interesului superior al acestora. De-a lungul timpului, 

interesul cercetărilor din domeniu dat s-a axat pe elucidarea noțiunilor de bază utilizate la 

analiza temei de cercetare, așa cum sunt cele de „autoritate publică”, „autoritate tutelară”, 

„copil”, „domiciliu”, drepturile copilului, etc. Dată fiind această situație, ne vedem îndreptățiți 

și motivați să inițiem analiza studiilor și cercetărilor din țară, România și Federația Rusă 

privind implicarea autorităților administraței publice în stabilirea domiciliului copilului. Scopul 

prezentului studiu constă în analiza cercetărilor și domeniilor de cercetare științifică cu privire 

la atribuțiile autorităților tutelare în stabilirea domiciliului copilului, prin cercetarea 

conceptelor doctrinare. La elucidarea situației ștințifice a instituției nominalizate, au fost 

efectuate unele sinteze din contextul diferitor opinii doctrinare, o atenție deosebită s-a atribuit 

eseurilor analitice, afirmăm cu certitudine că mai există rezerve neexplorate în ceea ce privește 

investigarea problemei cu privire la implicarea autorităților administraței publice în stabilirea 

domiciliului copilului.  

Keywords: Public administration, authority, guardianship authority, child, child's 

rights.  

Termeni-cheie: Administrație publică, autoritate, autoritate tutelară, copil, drepturile 

copilului.  

Odată cu obținerea independenței, Republica Moldova a moștenit un sistem 

legislativ lacunar de reglementare a relațiilor dintre cetățeni și stat în vederea protecției 

acestora. În mod special, a moștenit un sistem administrativ defectuos de protecție a 

drepturilor copilului, situație care se încearcă a fi redresată la moment. Prin adoptarea 

Constituției Republicii Moldova, dar și ratificarea unui șir de acte normative 

internaționale, statul și-a asumat răspunderea fundamentală față de soarta tuturor 

cetățenilor săi, atât în țară, cât și în străinătate, inclusiv față de copii, care sunt viitorul 

țării. Statul acordă o atenție deosebită tuturor copiilor în special celor în situații de risc 

sau lipsiți de îngrijire părintească. Participarea statului în activitatea de ocrotire a 

copilului se manifestă prin investirea autorităților administrației publice cu statut juridic 

special de responsabilitate pentru grija și protecția acestuia [10, p. 260].  

În ceea ce privește analiza cercetărilor și studiilor cu privire la autoritățile 

administraței publice implicate în stabilirea domiciliului copilului, au fost analizate un 

șir de tratate, monografii și articole științifice din țară și de peste hotarele ei, dedicate 

acestui subiect, în care am constatat, că nu există o lucrare care să prezinte rezultatele 

unei cercetări profunde a statutului juridic al autorităților administrației publice în 

stabilirea domiciliului copilului. Un lucru de menționat în această secțiune este faptul, 

că majoritatea surselor consultate se referă la sistemul de organe administrative cu 

atribuții de autoritate tutelară.  

În literatura de specialitate autohtonă nu se acordă atenția necesară aspectelor 

teoretice și practice ale atribuțiilor autorităților administraței publice în procesul de 
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stabilire a domiciliului copilului. Și din aceste considerente putem concluziona că, tema 

propusă este una actuală și importantă.  

O lucrare precursoare privind autoritățile administrației publice analizată prin 

elemente practico-aplicative este cea elaborată de către prof. Victor Popa, „Drept 

public”, (1998). Aici, se face o caracteristică amplă a problematicii date, sunt examinate 

și descrise raporturile dintre stat și cetățean, autoritățile publice, organizarea 

administrației publice, autoritățile administrației publice centrale și locale precum și 

realizarea administrației publice [8, p. 355-452].  

Conf. univ. Maria Orlov, în lucrarea „Drept administrativ” (2001), 

caracterizează și sistematizează administrația publică, analizează organele 

administrației publice centrale de specialitate, modul de formare și componența 

autorităților publice locale [6, p. 40-74]. În capitole separate autorul descrie trăsăturile 

actului administrativ, formele de răspundere, precum și modalitățile de asigurare a 

legalității în administrație [6, p. 91-207].  

Prof. univ. Cîrnaț Teodor, în lucrarea „Drept constituțional” (2010), 

caracterizează statutul autorităților administrației publice ale statului, analizează 

Guvernul și locul acestuia în sistemul autorităților publice ale Republicii Moldova, 

precum și funcționarea și atribuțiile Guvernului, printre care pentru organizarea 

activității interne, se formează Prezidiul Guvernului, care în conformitate cu obligațiile 

lor, coordonează activitatea ministerelor, a altor autorități administrative centrale și a 

celorlalte organe din subordinea Guvernului, exercită controlul asupra activității lor și 

le dau în mod operativ indicații pentru asigurarea îndeplinirii hotărârilor, ordonanțelor 

și dispozițiilor Guvernului și soluționării altor probleme ale activității lor [1, p. 442-

443].  

În lucrarea autorilor S. Cobăneanu, El. Bobeica, V. Rusu „Drept administrativ” 

(2012), autorii menționează, că pentru a-și desfășura activitatea, fiecare organ al 

administrației publice centrale de specialitate are o anumită structură organizatorică 

prevăzută, de regulă prin Hotărârea Guvernului [2, p. 57-63].  

În afară de tratate și monografii, unele aspecte cu privire la statutul juridic al 

autorităților administrației de stat, în general și, a autorităților de protecție a copilului, 

în special, rolul autorităților tutelare în stabilirea domiciliului copilului a fost reflectat 

în diverse articole și cercetări științifice.  

Apreciem studiul autorilor S. Neacșu și L. Mărgineanu cu privire la obiectivele 

administrației publice. Potrivit acestora, administrația publică are ca scop realizarea 

valorilor care exprimă interesele statului sau ale unei colectivități distincte, recunoscute 

ca atare de stat, valori care sunt exprimate în acte elaborate de către puterea legiuitoare. 

În realizarea acestui scop, autoritățile publice îndeplinesc trei categorii de funcții: 

acțiuni, consultare și deliberare. În acest sens, administrația este activă atunci când 

aplică și execută legea sau când se ia o măsură de utilitate publică. Este consultativă, 

când dă avize administrației în cadrul căreia funcționează și este deliberativă când un 

organ colegial ia decizii care obligă administrația activă [5, p. 311-314].  
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Conf. univ. Orlov Maria, în investigarea statutului juridic al funcționarului 

public, face referire la opinia mai multor autori de drept administrativ, care consideră 

că drepturile, obligațiile, exigențele și răspunderea juridică a funcționarilor publici 

formează statutul juridic al acestora, iar statutul juridic al funcției publice nu este altceva 

decât competența (atribuțiile, împuternicirile) atribuită prin lege sau alte acte normative 

funcției date [7, p. 52].  

Doctorul în drept A. Rapotan în studiul realizat, consideră, că întrucât viața în 

virtutea diversității sale obiective nu asigură tuturor persoanelor posibilități egale de a-

și dezvolta și exercita drepturile și libertățile garantate de lege, pentru a exclude 

pericolul instituirii unor inegalități, este necesar ca autoritățile statului, prin diferite 

activități, să asigure șanse și oportunități acceptabile de realizare a drepturilor fiecărui 

individ. Prin urmare, instituind un mediu favorabil de dezvoltare pentru toți, autoritățile 

administrative trebuie să-i aibă în vizor, în primul rând, pe cei care sunt sau pot deveni 

dezavantajați, spre a nu admite excluderea lor din viața socială. Autorul consideră, că 

rolul autorităților administrației publice în vederea soluționării problemelor copilului 

reiese din competențele cu care sunt învestite autoritățile respective în vederea realizării 

funcțiilor administrative – de prevedere, organizare, conducere, coordonare și control. 

În principal, este delimitată funcția de organizare și asigurare a implementării legilor, a 

celorlalte acte normative ale autorităților statului și ale colectivităților locale, fiind 

evidențiat rolul principal al administrației publice în vederea asigurării respectării 

drepturilor copilului [9, p. 36].  

În aceeași lucrare, autorul evidențiază sistemul autorităților publice în domeniul 

dat, astfel, abordând administrația publică ca un sistem de autorități publice, chemate să 

execute legea sau să presteze, în limitele legii, servicii publice, uzând în acest sens 

prerogativele specifice puterii publice. Poate fi identificat scopul acestui sistem – 

satisfacerea nevoilor generale ale societății atât pe plan național, cât și pe plan local, 

precum și a nevoilor individuale ale fiecărei persoane.  

În doctrina juridică națională, lucrarea destinată originii și evoluției 

mecanismelor de protecție a copilului, semnată de către doctorul în drept Lilia 

Mărgineanu, în care autorul face o analiză comprehensivă a evoluției mecanismelor de 

protecție a copilului [4, p. 56]. Considerăm, că prin lucrarea științifică precizată s-a adus 

un enorm aport la studiul evoluției în timp a mecanismelor de protecție a copilului, 

respectiv, aceasta prezintă importanță științifică, dar și practică pentru studierea temei 

tezei de doctorat. Potrivit studiului, sub influența Marii Britanii și în SUA au apărut 

inițiative de voluntariat preocupate de sporirea ocrotirii acordate copiilor din familiile 

în dificultate și terminând cu analiza prevederilor Constituției Uniunii Europene. Un rol 

deosebit de important, în ansamblul documentelor adoptate de Națiunile Unite îl are 

Convenția cu privire la drepturile copilului, adoptată la 29. 11. 1989. Recunoscând 

statutul special al copilului, Convenția afirmă necesitatea protejării acestuia prin 

reglementarea unui ansamblu de norme și instituții socio-juridice de asistență și ocrotire.  

Ținem să menționăm, că prin abrogarea Capitolului 17 din Codul Familiei și 

intrarea în vigoare a Legii privind protecția specială a copiilor aflați în situație de risc și 

a copiilor separați de părinți, lege organică, s-a făcut lumină în materia specificării 
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autorităților publice cu atribuții de autoritate tutelară. Autoritățile administrației publice 

menționate sunt competente să participe în soluționarea problemelor privind 

determinarea domiciliului copilului.  

Doctorul în drept Cornel Vrabie prezintă și analizează prevederile referitor la 

domiciliu în dreptul englez. Astfel menționează că, Regatul Unit al Marii Britanii și al 

Irlandei de Nord, așa cum este și firesc, oferă fiecărei persoane fizice de la naștere un 

domiciliu de drept comun – „domicile of origine”. În ceea ce privește domiciliul 

copilului, se consideră că, copilul din căsătorie va avea domiciliul tatălui, cel din afara 

căsătoriei – domiciliul mamei, iar copilul găsit – domiciliul locului unde a fost găsit. 

Acest domiciliu se va păstra până la determinarea persoanei pentru un nou domiciliu 

[11, p. 43-50]. Vom menționa, că în legislația Republicii Moldova astfel de prevederi 

nu se conțin. Domiciliul copilului se stabilește cu acordul părinților, iar în lipsa acestui 

acord, de către instanța de judecată, cu implicarea autorității tutelare.  

Reieșind din similitudinea reglementărilor domeniului determinării 

domiciliului copilului în Republica Moldova comparativ cu cel al României și 

Federației Ruse, în mare parte, în acest compartiment, ne-am inspirat din studiul efectuat 

în doctrina statelor respective.  

În România, de exemplu, fenomenul administrativ, inclusiv structura 

autorităților administrației publice centrale și locale, este pe larg analizat în numeroase 

lucrări de către profesorii consacrați din domeniu, cum ar fi: Antonie Iorgovan „Drept 

administrativ” Vol. I și Vol. II, datat din 2001 și „Tratat de drept administrativ”, din 

2005; Mircea Preda „Drept administrativ. Partea generală”, datat din 2002, „Drept 

administrativ. Partea specială”, datat din 2007; Corneliu Manda ” Drept administrativ. 

Tratat elementar Vol. 1” datat 2002; Valentin I. Prisacaru „Tratat de drept administrativ 

român” (2002) și alți cercetători de vază.  

La fel au fost precăutate problemele statutului juridic al autorităților 

administrației publice în stabilirea domiciliului copilului și de către alți cercetători. 

Astfel, în ultimii ani, legislația României a suportat modificări în domeniul autorităților 

implicate în soluționarea litigiilor privitoare la drepturile copilului.  

Autorul G. C. Frențiu interpretează prevederile legale noi în materia de 

competență a instanțelor de judecată în soluționarea litigiilor referitoare la relațiile de 

familie, cercetare care ne-a permis să facem o analiză comparativă a prevederilor legale 

din Republica Moldova și a celor din România. Totodată, autoru și-a propus să elucideze 

competența acestor „instanțe de tutelă”. Astfel, autorul menționează, că se poate 

constata, atât art. 107 din Codul Civil al României din 2009, cât și art. 265 din Codul 

Civil prevăd doar generic competența instanței de tutelă, fără a se explicita care este de 

fapt instanța de tutelă competentă material și teritorial să soluționeze litigiile date în 

competența sa [3, p. 98].  

Ceea ce ține de analiza literaturii de specialitate a doctrinarilor ruși, putem 

afirma, că legislația de reglementare a competențelor autorităților de protecție a 

copilului și cea procedurală de stabilire a domiciliului copilului în Federația Rusă este 

la fel de vagă ca și legislația autohtonă.  
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În lucrare a fost analizată monografia cercetătoarei Ильина О. Ю. dedicată 

conceptului „interesului superior al copilului”. Autorul are opinie separată față de 

reglementările existente în legislația Federației Ruse la capitolul interesul suprem al 

copilului. Astfel, autorul consideră defectuoasă reglementarea interesului suprem al 

copilului în Codul Familiei al Federației Ruse, care proclamă, că apărarea drepturilor 

copilului este o chestie prioritară, pe când în textul Convenției cu privire la drepturile 

copilului în această privință este utilizat termenul „cea mai bună”, fapt care duce la o 

îndepărtare semantică de conținutul reglementărilor Convenției [14, p. 192].  

Autorul М. В. Антокольская, referitor la noțiunea și conținutul avizului 

autorității tutelare prezentat în cadrul procesului privind determinarea domiciliului 

copilului menționează, că o cerință iminentă față de conținutul acestuia, este ca avizul 

autorității tutelare să fie întocmit de către una și aceeași autoritate tutelară, argumentând 

că în acest sens autoritatea tutelară se va putea expune în mod comparativ asupra 

situației materiale a ambilor părinți [12, p. 512].  

Autorul Н. В. Пластинина studiind participarea autorităților tutelare în 

soluționarea litigiilor în care sunt implicați copiii, referitor la funcțiile îndeplinite de 

către autoritățile tutelare susține, că acestea pot fi divizate convențional în următoarele 

categorii [15].  

1. Funcția de apărare a copiilor rămași fără îngrijire părintească.  

2. Funcția de apărare a copiilor educați în familie.  

3. Funcția de apărare a drepturilor persoanelor majore declarate incapabile sau 

limitate în capacitatea de exercițiu.  

Ю. Беспалов în încercarea de a trasa elementele definitorii ale procedurii de 

determinare a domiciliului copilului a formulat și noțiunea de drept al copilului la 

domiciliu, menționând că acesta reprezintă posibilitatea juridică a copilului cu vârsta de 

până la 14 ani prin reprezentanții legali, iar în cazurile în care copilul are între 14 și 18 

ani – personal, dar cu acordul acestora, de a-și stabili domiciliul în limitele statului în 

care trăiește (posibilitatea de a alege locul de trai, de a-și asigura confortul, de a-și 

schimba locul de trai, de a cere celorlalți subiecți ca să se abțină de la oricare acțiuni, 

inacțiuni care ar afecta esența dreptului menționat, de a se adresa organelor competente 

în cazul încălcării dreptului respectiv și alte posibilități) [13, p. 28].  

Autorul М. Ю. Федан a efectuat o cercetare complexă asupra particularităților 

examinării litigiilor privind determinarea domiciliului copilului și a rolului autorităților 

tutelare în cadrul acestor procese. În lucrarea elaborată, acesta constată că în Federația 

Rusă dintr-un milion de cereri în instanțele de judecată referitoare la litigiile ce reies din 

relațiile de familie examinate anual, aproximativ o pătrime sunt litigii de desfacere a 

căsătoriei când soții au la întreținere și copii minori, iar o cotă foarte mică dintr-acestea, 

practic unități, se referă la determinarea domiciliului copilului. Cu toate acestea, autorul 

caracterizează aceste categorii de litigii ca fiind foarte dificile, dificultatea reieșind mai 

ales din principiul egalității drepturilor și obligațiilor părinților față de copii și din 

prezența în cadrul examinării cauzei a multor categorii apreciative, așa cum este, 

bunăoară, interesul superior al copilului [16, p. 348].  
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Altă problemă supusă cercetării a fost și cea a posibilității executării silite a 

hotărârilor judecătorești de determinare a domiciliului copilului când copilul deja 

locuiește cu părintele la al cărui loc de trai a fost stabilit domiciliul său. Astfel, se pune 

întrebarea, în ce va consta executarea silită a hotărârii în situația dată. Totodată, se 

menționează, că se va apela la executarea silită a hotărârii de determinare a domiciliului 

copilului în situațiile când copilul își manifestă dezacordul cu decizia luată de către 

instanța de judecată, evadând la părintele cu care domiciliul său nu a fost stabilit.  

O altă problemă care ridică mari semne de întrebare și în Republica Moldova 

este situația în care după adoptarea hotărârii se constată, că părintele cu care domiciliul 

copilului a fost stabilit nu mai locuiește la acel domiciliu, respectiv, condițiile de trai 

constatate de către autoritatea tutelară în avizul său sunt altele după adoptarea hotărârii. 

Soluția foarte interesantă, dar și corectă, propusă de М. Ю. Федан este ca executorul 

judecătoresc, împuternicit cu executarea silită a hotărârii, să înceteze procedura de 

executare silită, deoarece el nu mai poate executa dispozitivul hotărârii în care este 

indicat concret adresa domiciliului părintelui cu care rămâne să locuiască copilul, iar 

părintele interesat va putea adresa repetat o cerere de chemare în judecată privind 

determinarea domiciliului copilului la noul său domiciliu [16, p. 154]. Aceste constatări 

prezintă o importanță majoră nu doar din punct de vedere științific, dar constituie niște 

soluții veritabile și foarte potrivite care pot fi aplicate în practică.  

Analiza demersurilor doctrinare internaționale și naționale privind tema 

propusă spre cercetare, a permis să constatăm că nu sunt sufucient studiate chestiunile 

ce țin de garanțiile constituționale care vin să asigure realizarea drepturilior copilului 

prin implicarea autorităților administraței publice în stabilirea domiciliului copilului. 

Articolele științifice supuse analizei, apelând la opiniile celor mai recunoscuți autori 

autohtoni, români și ruși, au contribuit la formarea conceptului teoretic al implicării 

statului în protecția copilului, în general, dar și a rolului autorităților publice în 

asemenea cazuri, în special. Așa dar, deși fiecare stat are o legislație diferită, s-a 

constatat o direcție comună privind imlicarea autorităților administrației publice în 

stabilirea domiciliului copilului.  
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Abstract. Supervision has developed over the years based on a complex conception, 

based on the intention to contribute to the solution of several problems, including: understanding 

of the professional-beneficiary relationships, continuous improvement in the professional level, 

improving the welfare practices offered to the various social categories, monitoring / evaluation 

of the professional activity process. The supervisor fulfills a multitude of roles, by which he 

influences the practice of the social worker in the sense of its efficiency, among which: - the role 

of coordinator and administrator, having the authority to coordinate, enhance and evaluate the 

professional performance of supervisors, to provide services that satisfy the clients the role of 

trainer, supervision being an interaction process in which an exchange of knowledge and 

practices takes place; - the role of mediator, the supervisor being the “bridge of connection” 

between the staff and the administration of the institution, including a resource person in 

resolving conflicts and disputes between social workers; - the role of mentor, providing support 

to supervisors in adapting to the occupational environment and developing professional identity; 

- the role of consultant, in solving challenging situations and developing a reflective practice; - 

the role of evaluator, providing feedback to the; - the role of agent of change, working directly 

and indirectly with the aim of increasing professionalism, improving the organizational 

environment and facilitating interactions between different institutional levels. Tasks that are 

performed through the supervisory support function, refer to helping supervisors cope with 

stress and support creative professional development. Rich Ph. (1993), the developer of the 

integrated model of clinical supervision, establishes that supervision has 4 functions: 

facilitating, professional development, socializing the staff and providing services. Researchers 
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Alschuler M. , Silver Th. and McArdle L. (2015) took the researchers' view of Kadushin A. and 

Harkness D. , establishing that supervision was divided into a tripartite scheme consisting of 

administrative or managerial tasks, educational or clinical tasks, and support tasks. Supervision 

is a characteristic of the social assistance system, the supreme value of which is the learning of 

the values and principles necessary for the daily activity of the specialists in the field. Further 

research could contribute to the precise definition of supervision by delimiting the area of 

competence, allowing the user to choose his type of supervision according to his needs.  

Rezumat. Supervizarea s-a dezvoltat pe parcursul anilor în baza unei concepții 

complexe, bazată pe intenția de a contribui la soluționarea mai multor probleme, printre care: 

de înțelegere a relațiilor profesionist-beneficiar, de perfecționare continuă în plan profesional, 

de îmbunătățirea practicilor asistențiale oferite diverselor categorii sociale, de 

monitorizare/evaluare a procesului de activitate profesională. Supervizorul îndeplinește o 

multitudine de roluri, prin care el influențează practicile asistentului social în sensul eficienței 

sale, printre care: rolul de coordonator și administrator, mediator, mentor, consultant, 

evaluator, agent al schimbării. Sarcinile care sunt realizate prin funcția de sprijin a supervizării, 

se referă la ajutorarea supervizaților să facă față stresului și să sprijine dezvoltarea 

profesională creativă. Rich Ph. (1993), dezvoltatorul modelului integrat al supervizării clinice, 

stabilește că supervizarea are 4 funcții: de facilitare, dezvoltare profesională, socializarea staff-

ului și oferirea de servicii. Supervizarea este o caracteristică a sistemului de asistență socială, 

valoarea supremă a căreia este învățarea valorilor și principiilor necesare activității de zi cu zi 

a specialiștilor din domeniu. Cercetările ulterioare ar putea contribui la definirea cu precizie a 

supervizării prin delimitarea sferei de competențe, permițând utilizatorului să își aleagă tipul de 

supervizare conform nevoilor lui.  

Keywords: social work, coordinator and administrator role, trainer / trainer role, 

mediator role, mentor role, consultant role, evaluator role, change agent, administrative / 

managerial tasks, educational / clinical tasks, support tasks, supervision.  

Termeni-cheie: asistență socială, rolul de coordonator și administrator, rolul de 

trainer/formator, rolul de mediator, rolul de mentor, rolul de consultant, rolul de evaluator, 

rolul de agent al schimbării, sarcini administrative/manageriale, sarcini educaționale/clinice, 

sarcini de susținere, supervizare 

Introducere 

Domeniul asistenței sociale implică relaționarea cu diferite categorii de 

beneficiari, activitate care conduce la riscuri de ardere profesională. În acest sens, 

supervizarea s-a dezvoltat pe parcursul anilor în baza unei concepții complexe, bazată 

pe intenția de a contribui la soluționarea mai multor probleme, printre care: de înțelegere 

a relațiilor profesionist-beneficiar, de perfecționare continuă în plan profesional, de 

îmbunătățirea practicilor asistențiale oferite diverselor categorii sociale, de 

monitorizare/evaluare a procesului de activitate profesională. Astfel misiunea 

supervizorului implică asigurarea unei asistențe atât supervizatului, cât și beneficiarilor 

sistemului, contribuind la atingerea obiectivelor intervenției.  

Metodologie și metode 

În vederea stabilirii sarcinilor și rolurilor supervizării în domeniul asistenței s-a 

propus analiza documentară a principalelor lucrări în domeniu și a standardelor 

internaționale formulate în codurile de etică a supervizorilor. Astfel au fost stabilite 

principalele concepții cu privire la subiectul cercetării teoretice.  
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Rezultate și discuții 

În abordarea supervizării, Sălăjeanu Fl. (2007) stabilește că supervizarea ar avea 

ca scop: promovarea dezvoltării personale și profesionale; acordarea unor posibilități de 

învățare astfel încât să se amelioreze calitatea muncii; creșterea conștientizării rolurilor 

și responsabilităților asistenților sociali; creșterea capacității de înțelegere a oamenilor, 

a problemelor și situațiilor; sensibilizarea la idei, preocupări, planuri și strategii; 

creșterea încrederii profesionale, a creativității și a unor moduri de gândire; oferirea la 

timp a feedback-ului cu privire la realizările profesionale și funcționarea individuală; 

stimularea motivației pentru muncă, dacă aceasta lipsește; menținerea standardului 

crescut pentru evidențe și menținerea la zi a acestora; furnizarea de informații către 

supervizor despre presiunea exercitată de munca asupra echipei [1, p. 201-209].  

Cercetătorii americani Bernard J. M. și Goodyear R. K. (2017) în abordările 

sale stabilesc două obiective centrale ale supervizării: 

- Stimularea dezvoltării profesionale a supervizatului (funcția suportivă și 

educațională) 

- Asigurarea stării de bine a clientului (funcția de gardian a supervizorului este 

o variantă a monitorizării bunăstării clientului) [2, p. 31].  

Ambele obiective sunt esențiale, fiind posibil ca un supervizor să pună un accent 

mai mare pe unul sau altul din acestea.  

În abordarea supervizării, Proctor B. (1986) a evidențiat trei obiective, după 

cum urmează: formativ – echivalent cu obiectivul de predare-învățare; normativ - 

echivalent în general cu asigurarea unei stări de bine clientului și reconfortant – evitarea 

epuizării profesionale prin oportunitatea ca supervizatul să se exprime și să își satisfacă 

nevoia de comunicare. În unele cazuri supervizarea este considerată ca o metodă de 

reabilitare a specialiștilor slăbiți, suprapunându-se cu obiectivele supervizării de a 

asigura o formare și protecție supervizaților. În acest context, ar mai fi interesant de 

menționat că Bernard J. M. și Goodyear R. K. (2017) atribuie și rolul de pregătire a 

supervizatului pentru autosupervizare.  

În conformitate cu Asociația Organizațiilor Naționale pentru Supervizare din 

Europa, supervizarea oferă practicienilor: sprijin în procesele de reflecție și luare a 

deciziilor referitoare la problemele profesionale actuale; sprijin în situații și conflicte 

profesionale provocatoare și solicitante; clarificarea și procesarea sarcinilor, funcțiilor 

și rolurilor; sprijinirea și gestionarea proceselor de schimbare; soluții inovatoare pentru 

noi provocări și măsuri profilactice pentru evitarea arderii profesionale [3].  

În Codul de Etică al Supervizorilor adoptat de Asociația Irlandeză pentru 

Consiliere și Psihoterapie, supervizarea este văzută ca un proces de colaborare, vital 

pentru bunăstarea clientului și dezvoltarea practicantului, care se desfășoară în baza 

unui acord formal convenit de comun acord în cadrul căruia supervizatul discută în mod 

regulat activitatea sa cu supervizorul său. De asemenea, funcțiile atribuite supervizării 

se referă la sprijinirea, dezvoltarea și monitorizarea practicienilor în lucrul lor cu clienții. 

În acest scop, supervizarea este preocupată de: monitorizarea și protejarea interesului 
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clientului, oferirea de sprijin, provocare și un spațiu de învățare reflectorizant pentru 

practicieni și asigurarea menținerii standardelor etice [4].  

Codul de Etică al Asociației Britanice a Asistenților sociali în contextul rolurilor 

supervizorului, statuează asupra rolului educațional, de suport, de dezvoltare și focusat 

pe muncă. În art. 13 se stabilește responsabilitatea asistentului social de a se asigura că 

are acces la supervizare profesională și discuții care să îi sprijine în reflectare și 

dezvoltarea de judecăți profesionale solide bazate pe bune practici [5].  

Comitetul permanent pentru educație și formare profesională al Asociației 

Asistenților Sociali Aotearoa din Noua Zeelandă a punctat obiectivele supervizării, 

incluzând:  

- asigurarea înțelegerii de către asistenții sociali a rolurilor și responsabilităților 

profesionale;  

- încurajarea asistenților sociali de a îndeplini obiectivele profesionale  

- încurajarea asistenților sociali de a presta servicii de calitate clienților;  

- încurajarea dezvoltării profesionale și oferirea sprijinului personal;  

- ajutor în identificarea și gestionarea stresului ocupațional;  

- considerarea resurselor pe care specialistul le are la dispoziție pentru a-și 

îndeplini misiunea și discutarea problemelor apărute în activitatea profesională;  

- oferirea unui mediu pozitiv în care să poată fi discutată și revizuita practica 

asistenței sociale [6].  

În Standardele supervizării practicii asistenței sociale al Asociației Asistenților 

Sociali din Newfoundland și Labrador sunt stabilite cinci scopuri a supervizării în 

prestarea unor servicii calitative: dezvoltarea competențelor și a cunoștințelor, 

dezvoltarea profesională în calitate de asistent social, sprijin și facilitarea autoreflecția, 

promovarea justiției sociale și sarcini administrative [7].  

Astfel, cercetătorul rus Кулаков C. A. (2002) cu referire la funcția de facilitare 

a autoreflecției, consideră că supervizorul ajută supervizatul să privească la sine dintr-o 

parte, să vadă problema altfel – ca și cum de la început [8, p. 74-86].  

Cercetătoarea româncă Neamțu N. (2003) distinge obiectivele supervizării 

reieșind din funcțiile supervizării. Astfel în cazul funcției manageriale principalele 

obiective se referă la: asigurarea calității performanței angajatului, înțelegerea și 

punerea în aplicare a politicilor și procedurilor organizației, revizuirea regulată a muncii 

în corespundere cu prevederile organizației și respectării legalității, alocarea unei 

încărcături adecvate de sarcini de muncă fiecărui asistent social, management adecvat 

al timpului supervizatului. Evaluarea performanțelor este un obiectiv cheie al funcției 

manageriale a supervizării.  

Funcția educativă a supervizării are ca scop realizarea obiectivelor care 

vizează: dezvoltarea competenței profesionale, evaluarea bazei teoretice, a abilităților și 

contribuției asistentului social în cadrul organizației, evaluarea nevoilor de instruire și 

dezvoltare a angajaților în muncă și a modului cum pot fi acestea satisfăcute. Un element 

cheie al funcției educative constă în oferirea unui feedback regulat și constructiv 
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supervizaților, care să contribuie la dezvoltarea capacității de autoevaluare a 

performanțelor muncii.  

Sarcinile care sunt realizate prin funcția de sprijin a supervizării, se referă la 

ajutorarea supervizaților să facă față stresului și să sprijine dezvoltarea profesională 

creativă [9, p. 381-382].  

Rich Ph. (1993), dezvoltatorul modelului integrat al supervizării clinice, 

stabilește că supervizarea are 4 funcții: de facilitare, dezvoltare profesională, 

socializarea staff-ului și oferirea de servicii [10, p. 133 – 141]. Pe lângă acestea, 

Muntean A. (2007) consideră că supervizorii din România ar trebui să aibă rolul de 

trainer/formator și de mentor.  

Cercetătoarele Alschuler M. , Silver Th. și McArdle L. (2015) au preluat 

concepția cercetătorilor Kadushin A. și Harkness D. , stabilind că supervizarea a fost 

împărțită într-o schemă tripartită constând în sarcini administrative sau manageriale, 

sarcini educaționale sau clinice și sarcini de susținere [11, p. 34-57].  

Urmare a celor menționate, putem delimita competențele necesar a le deține un 

supervizor: empatie, deschidere, sinceritate (1); cunoştinţe de specialitate în domeniul 

asistenţei sociale şi supervizare (2); devotament şi disponibilitate pentru învăţare 

continuă (3). Activitatea de muncă a unui supervizor competent urmărește cele trei 

principii propuse de Richards și colaboratorii săi (1991): a fi mai proactiv vs a fi pur 

reactiv; a încerca să devii un bun model pentru practicanți și a dezvolta eficiență 

personală.  

Cercetătorul american Munson C. (2002) consideră că un bun supervizor este 

cel care:  

- citeşte, fiind permanent la curent cu ce se întâmplă în domeniu;  

- scrie multiple rapoarte, articole şi observaţii relevante;  

- observă atent, atât lucrurile evidente supervizatului, cât şi lucrurile ce îi scapă;  

- ascultă, bunele deprinderi de ascultare fiind cerinţe de bază în supervizare;  

- vorbeşte, invitând persoana supervizată la o reflecţie ghidată [12].  

Astfel, pe parcursul sesiunii de supervizare, relevant este ca supervizorul să fie 

capabil de oferirea şi primirea feedbackului; înţelegerea dinamicii relaţiilor, 

conştientizarea diferenţelor culturale, deţinerea capacităţii de autoreflecţie şi 

deprinderilor de evaluare; comunicarea nonverbală (îmbrăcăminte, machiaj, gesturi, 

mimică etc.) în aceeaşi măsură de importantă ca şi comunicarea verbală; autogestionare, 

conştientizarea punctelor forte şi slabe în cadrul dezvoltării continue; să posede 

capacitate de organizare a muncii şi disponibilitate, rezultată din interesul pentru munca 

ce o desfăşoară.  

Cercetătorii Kadushin A. și Harkness D. au elaborat un portret al „bunului 

supervizor” analizând datele studiilor empirice cu privire la satisfacția supervizatului. 

Ei au ajuns la concluzia că un bun supervizor este „o persoană care este un profesionist 

competent cu abilități bune de relaționare umană și bune abilități de gestionare 

organizațională ”, încât prin activitatea sa să conducă la o supervizare eficientă și 
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realizarea așteptărilor clientului. Totuși supervizorul este doar „un singur factor din 

ecuație”, care creează platforma pentru o bună supervizare atâta timp cât și supervizații 

contribuie la acest proces.  

Într-un studiu calitativ desfășurat de Davys A. M. (2002) în Noua Zeelandă, 

referitor la elementele supervizării asistenței sociale „bune”, a dezvoltat un model care 

cuprinde patru elemente care permit stabilirea stării de „bine” a supervizării:  

1) atributele și calitățile supervizatului;  

2) atributele și calitățile supervizorului;  

3) oportunitatea de a exercita alegerea;  

4) natura relației de supervizare.  

Astfel, urmare a studiului Davys A. M. a caracterizat „supervizatul bun” (1): îi 

este clar despre ceea ce doreau atât de la supervizor, cât și de la supervizare; deschis și 

dispus să participe activ la supervizare; sincer în împărtășirea de experiențe și reacții 

personale; capabil să se pregătească și să planifice supervizarea; auto-reflexiv; dispus 

să ofere feedback; încrezător să conteste supervizorul; și instruit prin supervizare. Pe de 

altă parte, „bunul supervizor” (2) a fost caracterizat ca un practician competent și cu 

cunoștințe, care este, de asemenea, instruit și competent în calitate de supervizor, cu 

capacitatea de: provocare susținută; care se autocontrolează și e deschis la feedback; 

oferă sprijin și reținere într-o serie de situații și emoții; și gestionează puterea și 

autoritatea. În plus, supervizorul „bun” este cel care a fost, de asemenea, un supervizor 

care a participat și și-a evaluat propria supervizare.  

Cel de-al 3 element din acest model a vizat capacitatea supervizaților și 

supervizorilor de a se alege între ei, ceea ce însemna că erau liberi să se „mute în” sau 

„în afara” relației, această libertate le-a consolidat angajamentul și responsabilitatea 

pentru a se asigura că supervizarea a răspuns așteptărilor și nevoilor. Al 4 element al 

„bunei supervizări” a fost o relație în care așteptările au fost negociate și a fost stabilit 

un contract sau un acord. Prin adoptarea acestui acord, părțile demonstrează 

reciprocitate, respect și considerare, sunt autentice și schimbă energie și entuziasm, într-

un proces pe care îl împărtășesc și îl dețin, care facilitează învățarea, sprijinul și 

provocarea interactivă și este în mod regulat supus feedback-ului și revizuirii [13].  

Parafrazându-l pe Badstuber G. (2007), putem conchide că supervizorul, din 

perspectivă etică, este responsabil de studierea și cunoașterea aprofundată a propriilor 

sale sentimente, care să nu poată influența într-un aspect negativ supervizarea. Or, 

pentru a oferi sprijin supervizaților, supervizorul trebuie să aibă o imagine foarte clară 

asupra poziției sale și a conflictelor și blocajelor proprii [14, p. 55].  

O’Donoghue K. (2004) susține că unicitatea supervizării în asistența socială 

constă în abordarea sistemică a acestui proces, în care oamenii și mediile lor sunt luate 

în considerare împreună: munca, personalitatea lucrătorului, procesul de muncă, situația 

de la locul de muncă și mediul social. Mai mult ca atât, această perspectivă este corelată 

cu angajamentul față de respectarea principiilor drepturilor omului, justiției sociale, 

abilitării, eliberării, anti-opresiune și anti-discriminare, ceea ce diferențiază asistența 

socială de alte profesii și discipline [15].  



290 

 

 

Potrivit lui Dolgoff R. (2005) abilitatea fundamentală a supervizorului este cea 

de identificare corectă a problemelor, de a le rezolva sau de a le minimaliza, adică să 

posede abilități de rezolvare a problemelor [16]. O abilitate solicitată supervizorului este 

cea de comunicare și de ascultare activă, având dezvoltată capacitatea de a demonstra 

empatie și încurajare a clientului [17, p. 92]. Astfel prin competențele sale supervizorul 

ajută asistentul social să-și reevalueze activitatea sa, astfel încât să fie valorificate 

abilitățile profesionale.  

În esență relația dintre supervizat și supervizor este una extrem de importantă, 

supervizorul fiind responsabil de implicarea ambilor în acest proces, de calitatea relației 

și de crearea unui mediu adecvat de instruire [18, p. 221-230]. Supervizații învață din 

propria lor experiență și a colegilor, doar că sub ghidarea unui supervizor profesionist.  

Sintetizând, putem menționa că supervizorul îndeplinește o multitudine de 

roluri, prin care influențează practica asistentului social în sensul eficientizării acesteia, 

printre care: 

- rolul de coordonator și administrator, având autoritatea de a coordona, spori și 

evalua performanțele profesionale a supervizaților, pentru a presta servicii care să 

mulțumească clienții (Kadushin A. , Harkness D.); 

- rolul de trainer/formator, supervizarea fiind un proces de interacțiune în care 

are loc un schimb de cunoștințe și practici (Munson C. , Bernard J. M. , Goodyear R. 

K.); 

- rolul de mediator, supervizorul fiind „puntea de legătură” dintre personal și 

administrația instituției, inclusiv persoană resursă în soluționarea conflictelor și 

disputelor între asistenții sociali (Carpenter J. , Bulgaru M. , Bulgaru O.); 

- rolul de mentor, oferind suport supervizaților în adaptarea la mediul 

ocupațional și dezvoltarea identității profesionale (Bernard J. M. , Goodyear R. K.); 

- rolul de consultant, în soluționarea situațiilor provocatoare și dezvoltarea unei 

practici reflexive (Jourdan-Ionescu C.); 

- rolul de evaluator, oferind feedback supervizatului (Bernard J. M. , Goodyear 

R. K. , Jourdan-Ionescu C.); 

- rolul de agent al schimbării, care lucrează direct și indirect având ca scop 

creșterea profesionalismului, îmbunătățirea mediului organizațional și facilitarea 

interacțiunilor între diferitele niveluri instituționale (Lavric M.).  

Concluzii 

Supervizarea este o caracteristică a sistemului de asistență socială, valoarea 

supremă a căreia este învățarea valorilor și principiilor necesare activității de zi cu zi a 

specialiștilor din domeniu. Modelul american dezvoltat în secolul al XIX-lea pe 

fundalul constituirii asistenței sociale ca sistem instituțional propriu, s-a impus pe larg 

și în alte țări. Însă, fiind sub influențe diferite (tradiția psihoanalitică sau sociologică), 

în diverse țări au fost dezvoltate mai multe modele de supervizare, în contextul în care 

există o diversitate de nevoi privind supervizarea. Astfel, în viitor cercetările ar putea 
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contribui la definirea cu precizie a supervizării prin delimitarea sferei de competențe, 

permițând utilizatorului să își aleagă tipul de supervizare conform nevoilor lui.  
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Abstract. The end of the XXth century and the beginning of the XXIst century are 

characterized by phenomena, such as demographic aging, reduced skilled labor force correlated 

with intensifying migration flows, increasing demand for new skills due to the development of 

new industries and economic sectors, non-adaptation educational programs to the changes in 

the labor market, concentration of efforts to develop the sector of small and medium-sized 

enterprises as a basis of market economy, family imbalances in the context of affecting family 

functions (procreation, economic, emotional etc.), changes in the value orientation, especially 

in the case young people with reference to work and its role in ensuring well-being, etc. The 

given situations have imposed changes in the fields of social life, being affected the economic, 

political, social, cultural fields. In this context, the states with developed economies have 

resorted to the adaptation of labor legislation, including the purpose to ensure reconciliation of 

family and professional life, especially of those who care for elderly or persons with disabilities. 

At European level, flexible arrangements are promoted including by the European Pillar of 

Social Rights (2017), which establishes at the principle "Balance between professional and 

personal life", the right of parents and persons with responsibilities for care to flexible forms of 

work, to provide them with the opportunity to fulfill their care responsibilities. A study conducted 

in 2015, on a sample of 8000 employees and employers from 10 countries, attests that 75% of 

companies had flexible work schedules to allow employees to change their working hours and 

to use IT in their work at home. At the same time, according to the survey conducted by the 

Conference Board of Canada in 2018, more than 85% of companies and organizations in 

Canada offered options to make the work program more flexible, while in 2012 about 36% of 

Canadian employees with caregiving responsibilities had flexible work schedules. The national 

study carried out by NIER (2019), "Mothers with preschool children: between work and family 

obligations", established that 36. 2% of the sample requested the flexibility of work programs, 

and 17. 9% - the possibility of being offered by the employer of the extra days of rest, in the 

context of reconciling family and professional life.  

Rezumat. Sfârșitul secolului al XX-lea și începutul secolului al XXI-lea este 

caracterizat de fenomene, precum îmbătrânirea demografică, diminuarea forței de muncă 

calificate pe fundalul intensificării fluxurilor migraționale, solicitarea tot mai crescută de 

competențe noi grație dezvoltării noilor industrii și sectoare economice, neadaptarea 

programelor educaționale la schimbările pe piața muncii, concentrarea eforturilor de a dezvolta 

sectorul întreprinderilor mici și mijlocii ca fundament al economiei de piață, dezechilibre 

familiale în contextul afectării funcțiilor familiale (procreare, economică, emoțională etc.), 

schimbări în orientarea valorică, în special în cazul tinerilor cu referire la muncă și rolul 

acesteia în asigurarea bunăstării etc. Situațiile date au impus schimbări în domeniile vieții 
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sociale, fiind afectat domeniul economic, politic, social, cultural. În contextul dat, statele cu 

economii dezvoltate au recurs la adaptarea inclusiv a legislației muncii pentru a asigura 

reconcilierea vieții de familie cu cea profesională, în special a celor care au în îngrijire persoane 

în etate sau cu dizabilități. La nivel european aranjamentele flexibile sunt promovate inclusiv 

prin Pilonul european al drepturilor sociale (2017), care stabilește la principiul nr. 9 

„Echilibrul dintre viața profesională și cea personală” dreptul părinților și a persoanelor cu 

responsabilități de îngrijire la forme de muncă flexibile, care să le asigure posibilitatea 

îndeplinirii responsabilităților de îngrijire.  

Keywords: flexicurity, flexible work program, work-life balance.  

Termeni-cheie: flexicuritate, program flexibil de muncă, reconcilierea vieții de familie 

cu cea profesională, protecție socială  

Introducere 

Piața muncii și relațiile de muncă sunt supuse unor schimbări permanente, însă 

aceste acestea se impun pregnant în special la sfârșitul secolului al XX-lea începutul 

secolului al XXI-lea. Această perioadă este caracterizată de fenomene, precum 

diminuarea forței de muncă calificate pe fundalul intensificării fluxurilor migraționale, 

solicitarea tot mai crescută de competențe noi grație dezvoltării noilor industrii și 

sectoare economice, neadaptarea programelor educaționale la schimbările pe piața 

muncii, concentrarea eforturilor de a dezvolta sectorul întreprinderilor mici și mijlocii 

ca fundament al economiei de piață, dezechilibre familiale în contextul afectării 

funcțiilor familiale (procreare, economică, emoțională etc.), schimbări în orientarea 

valorică, în special în cazul tinerilor cu referire la muncă și rolul acesteia în asigurarea 

bunăstării etc. Situațiile date au afectat atât angajații, potențialii angajați, cât și 

angajatorii, din perspectiva nivelului de ocupare a forței de muncă, strategiilor de 

dezvoltare social-economică etc.  

Promovarea unui nivel ridicat al ocupării forței de muncă, garantarea unei 

protecții sociale corespunzătoare, combaterea excluziunii sociale, precum și un nivel 

ridicat de educație, de formare profesională și de protecție a sănătății umane sunt 

principii promovate la nivel UE [11, p. 21], necesar de corelat cu orientarea la nivel 

european de asigurare a mecanismelor de mobilitate a forței de muncă. Unul dintre 

aceste mecanisme se referă la flexicuritate, ce urmărește asigurarea unui nivel ridicat al 

ocupării, prin facilitarea găsirii unui loc de muncă și dezvoltării unei cariere într-un 

mediu social-economic în schimbare.  

Cercetătoarea Goriuc T. [7, p. 403], urmare a analizei modelelor promovate la 

nivel european, consideră că politicile de flexicuritate pot fi aplicate prin patru 

componente politice, printre care: 

- prevederi contractuale flexibile și sigure printr-o legislație a muncii, contracte 

colective și organizare a muncii moderne; 

- strategii cuprinzătoare de învățare pe tot parcursul vieții ce va asigura 

adaptabilitatea și capacitatea de inserție profesională, în special a persoanelor din 

grupurile vulnerabile; 



294 

 

 

- politici din domeniul ocupării forței de muncă, prin implementarea măsurilor 

active și eficiente facilitând adaptarea la schimbările rapide, reducerea perioadelor de 

șomaj și tranziția către noile locuri de muncă; 

- sisteme moderne de protecție socială, prin asigurarea unor scheme de asigurare 

socială care să ofere un sprijin financiar corespunzător.  

Prin acestea, autorul citat consideră că se încurajează ocuparea și mobilitatea 

forței de muncă și reconcilierea muncii cu viața de familie. Totuși este important să 

menționăm că între aceste tipuri de politici trebuie să existe o coerență, în sensul ca 

sistemele de protecție socială să contribuie la buna implementare a măsurilor de ocupare 

a forței de muncă, prin sporirea ratei de ocupare, existând o balansare echilibrată a 

măsurilor de protecție și a celor de ocupare. În același timp, politicile dezvoltate în 

domeniul raporturilor de muncă să permită fiecărei persoane integrarea în câmpul 

muncii, reieșind din necesitățile individuale și familiale, oferind o libertate de negociere 

dintre angajatori și potențialii angajați a prevederilor contractului de muncă fără a 

încălca drepturile și libertățile omului. Pe de altă parte, în condițiile existenței unui 

pachet de măsuri de active de ocupare dezvoltat în funcție de contextul național, dar fără 

un sistem educațional adaptat la structurile de populație, cererea de competențe, noile 

tehnologii de producție, există riscul unor eșecuri în sustenabilitatea atât a sistemelor de 

protecție socială, cât și a sistemelor sociale în general. Astfel, în contextul în care piața 

muncii, în mare parte a țărilor care trec printr-o profundă criză demografică, suferă 

schimbări esențiale, se impune necesitatea revizuirii întregului spectru de politici 

dezvoltate în toate domeniile.  

Schimbările demografice din ultima perioadă se referă în mare parte la 

intensificarea îmbătrânirii demografice. Republica Moldova, alături de alte țări din 

arealul european, se confruntă cu o diminuare a numărului populației pe fundalul unei 

creșteri a numărului populației de peste 60 de ani. Conform datelor Biroului Național 

de Statistică la începutul anului 2019 în țară locuiau 558, 4 mii persoane de peste 60 de 

ani, dintre care 11, 3% erau persoane cu vârsta de peste 80 ani. De asemenea, datele 

relevă o creștere a ponderii vârstnicilor în structura populației, coeficientul îmbătrânirii 

fiind de aproximativ 21%. În următorii ani se prognozează o intensificare a proceselor 

de îmbătrânire demografică, estimându-se un coeficient al îmbătrânirii în jur de 30%. 

În același timp datele Agenției Naționale Asistență Socială relevă că aproximativ 20 mii 

de vârstnici și persoane cu dizabilități sunt asistate la domiciliu de un lucrător social, 

cea mai mare parte (70%) fiind în mediul rural. Situația dată atestă o atenție deosebită, 

în condițiile în care în următorii ani se va pune o presiune mare pe sistemul de protecție 

socială.  

Metodologie și metode 

În analiza modalităților de flexibilizare a programelor de muncă au fost supuse 

analizei practicile internaționale, în mod special fiind analizate experiența țărilor 

dezvoltate dar și a celor din proximitatea Republicii Moldova. În același timp, o sursă 

importantă de date cu privire la aplicarea mecanismelor de flexibilizare sunt studiile 

realizate de European Foundation for the Improvement of Living and Working 

Conditions (EUROFOUND) cu privire la condițiile de muncă și de viață. Studiul actual 



295 

 

 

reprezintă o analiză documentară, atât a legislațiilor naționale și a standardelor 

internaționale/europene, cât și a practicilor naționale.  

Rezultate și discuții 

Activitatea de muncă este un aspect important al vieții fiecărei persoane, 

contribuind la fortificarea identității sociale, la crearea unui sistem de interrelații și la 

integrarea în mediul social. În același context, munca instituționalizată a contribuit la o 

diminuare a implicării membrilor familiei în realizarea sarcinilor casnice, afectând buna 

funcționare a familiei și creându-se anumite dezechilibre. În același timp, creșterea ratei 

de participare a femeilor pe piața muncii, apariția noilor forme de organizare familială, 

creșterea solicitărilor de servicii sociale de îngrijire pe fundalul unei îmbătrâniri a 

populației, implică o serie de dificultăți în realizarea pe deplin a sarcinilor de muncă și 

a celor de familie.  

Cercetătoarele române Leovaridis C. și Cârcu L [8, p. 102-103], citându-i pe 

Lockwood N. R. , Casey P. R. și Grzywacz J. G. , consideră că un bun echilibru între 

muncă și viața personală contribuie la sporirea stării de spirit a angajaților și la reducerea 

absenteismului de la locul de muncă, la optimizarea performanţei profesionale, 

loializarea angajaţilor şi la o mai bună stare de sănătate a acestora. Factorii care 

contribuie la asigurarea acestui echilibru, se referă la caracteristicile și prioritățile 

individuale, statutul social, rețeaua socială (rude, prieteni), tipul organizației și a muncii 

prestate.  

Unul din mecanismele aplicate la nivel internațional care asigură o adaptare a 

organizației la schimbările de pe piața muncii, dar și o dezvoltare a acesteia, este 

flexibilizarea programelor de muncă, prin care se oferă flexibilitate în ceea ce privește 

timpul și programul de muncă sau locul în care angajatul lucrează. Un studiu realizat în 

anul 2015, pe un eșantion de 8000 de angajați și angajatori din 10 țări, atestă că 75% 

din întreprinderi aveau programe flexibile de muncă pentru a permite angajaților să își 

schimbe orele de muncă și să utilizeze TI în munca de la domiciliu [3, p. 5]. În același 

timp, conform datelor studiului realizat de Conference Board of Canada în anul 2018, 

mai mult de 85% din întreprinderile și organizațiile din Canada ofereau opțiuni de 

flexibilizare a programului de muncă [9], în timp ce în anul 2012 aproximativ 36% din 

angajații canadieni cu responsabilități de îngrijire aveau programe flexibile de muncă 

[6, p. 6].  

Aranjamentele sau programele flexibile de lucru sunt aranjamente alternative la 

săptămâna tradițională de lucru (8 ore pe zi sau 40 ore săptămânal). Multe dintre aceste 

aranjamente au început să se contureze în perioada anilor 60-80 ai secolului al XX-lea, 

perioadă în care atât angajatorii, cât și clasa politică (în special în țările dezvoltate) au 

căutat noi practici de ocupare pentru a aborda probleme emergente, cum ar fi 

congestionarea traficului, creșterea participării femeilor pe piața muncii având și 

responsabilități familiale, extinderea programului de activitate a unor întreprinderi, 

ratele ridicate ale șomajului și necesitatea reducerii costurilor. La începutul anilor 1980, 

în contextul conștientizării importanței echilibrului dintre muncă-viață privată, 

programele de muncă flexibile au cunoscut o aplicare la scară largă ca politici de muncă 

favorabile familiei, angajatorii ajutând și încurajând astfel angajații să echilibreze 



296 

 

 

cerințele muncii cu responsabilitățile familiale și personale. Astăzi în o bună parte a 

țărilor europene (Maria Britanie, Franța, Germania, România etc.), Canada, Statele 

Unite ale Americii, Japonia, Noua Zeelandă ș. a. se aplică pe larg aceste aranjamente.  

Principiul flexicurității este analizat la nivel european în contextul problemelor 

apărute pe piața muncii. Conform datelor European Company Survey (2009), desfășurat 

în 27 țările UE, se atestă o serie de dificultăți în managementul resurselor umane:  

- 36% din organizații au înregistrat dificultăți privind găsirea personalului bine 

pregătit profesional, cota cea mai mare fiind înregistrată în Cipru (59%), Bulgaria 

(58%), Belgia și Malta (55%), iar cea mai mică în Irlanda (14%);  

- 23% au avut nevoie de reducere a personalului, în special în țări precum 

Irlanda (49%), Letonia (44%);  

- 16% s-au confruntat cu motivare slabă a personalului, cu precădere 

întreprinderile din Cipru (30%), România (25%) și Grecia (23%), mai puțin fiind 

caracteristic Suediei și Austriei (8%) și Ungariei (9%); 

- 10% au menționat dificultăți în menținerea personalului, în special în Bulgaria 

(23%) și România (20%), la polul opus fiind Irlanda (5%), Italia, Austria și Luxemburg 

(6%); 

- 10% din eșantionul organizațiilor au indicat dificultăți în găsirea personalului 

necalificat sau cu calificare scăzută, caracteristic Cipru (27%) și Belgiei (22%) [3 p. 

114].  

Astfel, avizul Comitetului Economic și Social European privind Cartea verde 

„Modernizarea dreptului muncii pentru a face față provocărilor secolului XXI” [1] se 

relevă necesitatea promovării flexibilității pieței forței de muncă, combinată cu 

securitatea acesteia, în special prin îmbunătățirea organizării muncii și a atractivității 

contractelor de muncă standard și nestandardizate. De asemenea, se consideră că 

rigiditate legislației muncii ar fi un obstacol în creșterea ocupării forței de muncă, 

impunându-se necesitatea modernizării acesteia.  

De asemenea, subiectul cercetat este reflectat în Pilonul european al drepturilor 

sociale, proclamat la Göteborg (Suedia) la 17 noiembrie 2017 [10]. Principiul nr. 5 al 

Pilonului „Locuri de muncă sigure și adaptabile” prevede necesitatea asigurării 

flexibilității necesare pentru ca angajatorii să se adapteze rapid la modificările 

contextului economic, promovarea formelor inovatoare de muncă care să asigure 

condiții de muncă de calitate, încurajarea antreprenoriatului și a activității independente 

și facilitarea mobilității ocupaționale; precum și că raporturile de muncă ce au ca rezultat 

condiții de muncă precare trebuie să fie prevenite, inclusiv prin interzicerea utilizării 

abuzive a contractelor atipice și că orice perioadă de probă trebuie să aibă o durată 

rezonabilă. De asemenea, în principiul nr. 9 „Echilibrul dintre viața profesională și cea 

personală” este stabilit dreptul părinților și a persoanelor cu responsabilități de îngrijire 

la forme de muncă flexibile, care să le asigure posibilitatea îndeplinirii 

responsabilităților de îngrijire, iar prin principiul nr. 10 „Un mediu de lucru sănătos, 

sigur și adaptat și protecția datelor” se relevă necesitatea ca mediul de muncă să fie 

adaptat la nevoile profesionale ale angajaților, fapt ce le-ar permite participarea de lungă 
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durată pe piața muncii. În acest context, programele flexibile de muncă reprezintă un 

mijloc care ar răspunde la aceste trebuințe ale angajaților, asigurându-li-se astfel o 

protecție.  

Suplimentar la cele menționate, flexibilizarea locului de muncă este reglementat 

parțial și prin Directiva (UE) 2019/1152 a Parlamentului European și a Consiliului din 

20 iunie 2019 privind transparența și previzibilitatea condițiilor de muncă în Uniunea 

Europeană, regăsindu-se în obligația angajatorului de a furniza informații cu privire la 

locul de desfășurare a activității de muncă: „…dacă nu există un loc de desfășurare a 

activității fix sau principal, principiul conform căruia lucrătorul are diverse locuri de 

desfășurare a activității sau este liber să își stabilească propriul loc de desfășurare a 

activității, precum și sediul social al întreprinderii sau, dacă este cazul, domiciliul 

angajatorului;” [4, p. 114]. Astfel, introducerea și implementarea instrumentelor de 

flexibilizare sunt văzute ca și modalități de îmbunătățire a productivității muncii, de 

impulsionare a dezvoltării întreprinderilor, de mobilizare a capacităților lucrătorilor de 

a rămâne pe piața muncii și de avansare în carieră. Totuși pentru o bună implementare, 

la nivel european la fel se pune accent pe respectarea principiului de dialog social la 

nivelul fiecărei țări în instituirea acestor mecanisme noi pentru piața muncii.  

Practicile internaționale scot în evidență aplicarea diferitor scheme de 

aranjamente flexibile de muncă, printre care: 

- timpul flexibil, care prevede munca într-un număr de ore având o flexibilitate 

a timpului începerii și finalizării muncii stabilite în anumite cadre de timp;  

- săptămâna de lucru comprimată, în sensul în care se permite activitatea de 

muncă pentru perioade mai lungi de timp per zi sau schimbarea unei perioade de timp 

definite în schimbul unei zile libere;  

- schimbări de timp, prin care un angajat, din motive personale, poate solicita 

timp liber în schimbul recuperării acestuia lucrând după program în altă zi;  

- divizarea timpului de muncă, prin care se permite activitatea de muncă a două 

sau mai multe perioade în timpul unei perioade de timp definite (spre exemplu 12 ore) 

într-o zi;  

- compensarea orelor, mecanism prin care orele suplimentare pot fi compensate 

prin concediu de odihnă cu o rată de 1, 5 ore pentru o oră suplimentar lucrată [6, p. 6];  

- munca la distanță/teleworking, clasificată în: munca parțială la distanță de la 

domiciliu, când o zi sau câteva zile pe săptâmână sau o parte a zilei munca poate fi 

desfășurată în afara oficiului și munca la distanță pentru cei cu normă deplină [13, p. 

34].  

În cazul Republicii Moldova, legislația muncii reglementează parțial 

posibilitatea de instituire a unor programe flexibile de muncă. Astfel, art. 97 al Codului 

Muncii [2] stabilește organizarea muncii pe fracțiune de normă (timp de muncă parțial) 

și art. 100 prin care se dă dreptul angajatorului de a stabili, cu acordul scris al 

angajatului, programe individualizate de muncă, cu un regim flexibil de muncă. De 

asemenea legislația națională reglementează modalitatea de organizare și remunerare a 

muncii suplimentare, care poate fi efectuată de salariat fără acordul său (art. 104, al. 2) 
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în cazul efectuării lucrărilor necesare pentru apărarea ţării, preîntâmpinării unei avarii 

de producţie, înlăturării consecinţelor unei avarii de producţie sau a unei calamităţi 

naturale, înlăturării unor situaţii care ar putea periclita buna funcţionare a serviciilor de 

aprovizionare cu apă şi energie electrică, de canalizare, poştale, de telecomunicaţii şi 

informatică, a căilor de comunicaţie şi a mijloacelor de transport în comun, a instalaţiilor 

de distribuire a combustibilului, a unităţilor medico-sanitare, și cu acordul său scris (art. 

104, al. 3) în situații temporare. Retribuirea muncii suplimentare (art. 157) se realizează 

doar în formă de salariu, aplicându-se anumiți coeficienți în funcție de numărul de ore 

lucrate suplimentar, fără posibilitatea de a fi compensate aceste ore cu timp liber (art. 

157, al. 3). Cu referire la munca în schimburi, munca de noapte și cea în zilele de odihnă 

și de sărbătoare putem menționa că acestea sunt reglementate în legislația națională cu 

respectarea normelor internaționale.  

Totuși prevederile privind timpul de muncă flexibil nu se aplică pe larg în 

Republica Moldova, fiind menționate dificultăți de aplicare atât din partea angajatorilor, 

cât și a salariaților. Studiul desfășurat de Institutul Național de Cercetări Economice, în 

anul 2019, „Mamele cu copii de vârstă preșcolară: între serviciu și obligațiuni 

familiale”, a stabilit că 36, 2% din totalul respondenților au solicitat flexibilizarea 

programelor de muncă, iar 17, 9% din respondenți - posibilitatea oferirii de către 

angajator a zilelor suplimentare de odihnă, în contextul reconcilierii vieții de familie cu 

cea profesională. Aceste argumente sunt prezentate inclusiv în analiza impactului de 

reglementare la proiectul de modificare și completare a Codului Muncii al Republicii 

Moldova în vederea argumentării necesității de amendare a legislației muncii pentru 

reglementarea mult mai clară a programelor flexibile de muncă [5, p. 2].  

Datele Sondajului european privind condițiile de muncă (2015), prin aplicarea 

unui chestionar standardizat pe un eșantion reprezentativ de angajați, relevă că în țările 

UE se aplică neuniform programele flexibile. În topul listei în care angajații pot să 

recurgă la programe flexibile sunt țările nordice: Norvegia (44%), Suedia (41%), 

Danemarca (40%) și Finlanda (35%), fiind urmate de țări precum Olanda (32%), Belgia 

(27%), Estonia (25%), Marea Britanie și Franța (24%), Austria (21%) și Germania 

(20%). O pondere mai mică cu privire la posibilitatea de a-și adapta programul de muncă 

în anumite limite (programe flexibile) au indicat angajații din Cehia (19%), Ungaria 

(15%), Polonia, Letonia și Spania (13%), Italia (12%), Portugalia, Lituania și Grecia 

(8%), Serbia (7%), România (6%) și Bulgaria (3%). De asemenea, datele studiului atestă 

practici diferite de începere și finalizare a programului de muncă la ore fixe, în mediu 

la nivel de UE 61% dintre angajați au menționat că nu au un program fix. Țările în care 

într-o măsură mai mare s-a menționat neaplicarea de programe de muncă fixe sunt 

Finlanda (56%), Olanda (53%), Danemarca (465), Irlanda (45%) și Suedia (44%). În 

corelație cu acest aspect, este relevant să menționăm că numărul de ore lucrate zilnic 

este diferit în special în Danemarca (69%), Suedia și Finlanda (59%), Austria (57%), 

Franța (52%), Norvegia și Elveția (49%), Marea Britanie (43%), date ce atestă o 

flexibilizare a timpului de muncă al lucrătorilor [12]. Un studiu desfășurat în Canada în 

anul 2018 pe un eșantion de 320 de angajatori a constatat că cele mai des aplicate 

aranjamente flexibile de muncă sunt orele de muncă flexibile (93%), munca part-time 
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la distanță (55%), munca la distanță câteva zile (52%), săptămâna de muncă comprimată 

(45%) și munca cu normă întreagă la distanță (45%) [9].  

Aplicarea programelor flexibile de muncă solicită o analiză aprofundată a 

avantajelor și limitelor pe care le implică acestea atât pentru angajați, 

întreprinderi/instituții, cât și pentru societate în ansamblu.  

Studiile desfășurate atestă un șir de beneficii ale programelor flexibile pentru 

angajați, precum:  

- îmbunătățirea reconcilierii vieții de familie cu cea profesionale,  

- reducerea stresului în muncă și îmbunătățirea stării de sănătate,  

- reducerea absenteismului,  

- creșterea satisfacției în muncă [6, p. 9].  

Astfel, angajații au un control mai mare asupra sarcinii de muncă într-un timp 

mai restrâns, concentrându-se asupra rezultatelor, au o mare libertate de alegere, 

transformând procesul de muncă în unul interesant și oferind posibilitatea îndeplinirii a 

sarcinilor familiale.  

Analiza datelor Sondajului european privind condițiile de muncă (2015) atestă 

o legătură dintre implementarea programelor flexibile și îmbinarea vieții de familie și 

celei profesionale. Astfel, angajații din Norvegia (82%), Finlanda (80%) și Suedia 

(79%) - țări de top în flexibilizarea programelor de muncă – au indicat că le este ușor 

de a obține învoire de 1-2 ore în timpul programului de muncă pentru a se ocupa de 

problemele de familie. Dificultăți în această privință au raportat în special respondenții 

din Cehia (58%), Slovacia (52%), Grecia (48%), țări în care într-o proporție mai mare 

programele de muncă sunt rigide/fixe [12].  

Analizele desfășurate atestă că programul de lucru flexibil este mai frecvent o 

caracteristică a unităților mai mari decât în cele mici. În cazul angajatorilor beneficiile 

identificate se referă la reducerea absenteismului; creșterea productivității [6, p. 9]; 

minimizarea sau evitarea reducerilor de personal; reducerea necesarului de spațiu, 

inclusiv a costurilor etc. Totuși angajatorii vor putea suporta costuri cu referire la 

instituirea unor sisteme de monitorizare.  

Cercetătorii americani Song Yang și Lu Zheng au identificat o relație dintre 

creșterea productivității muncii și programele flexibile [14], aspecte confirmate și de 

datele studiului Flex Strategy Group (an. 2018): 60% din angajații americani cu normă 

deplină au indicat o productivitate și o implicare mai mare având opțiuni flexibile de 

muncă [15]. Totuși cercetătorii Song Yang și Lu Zheng au stabilit că organizațiile care 

adoptă doar ceremonial un program de lucru flexibil, fără a-l pune la dispoziția tuturor 

lucrătorilor, este în detrimentul productivității. În schimb, un nivel înalt de actualizare 

a productivității este asociat cu lucrătorii care se bucură de un program de lucru flexibil 

factual.  

Studiul canadian pe angajatori (2018) a stabilit că motivul cel mai des invocat 

de aceștia pentru instituirea programelor flexibile de muncă a fost îmbunătățirea 

implicării angajaților (62%), urmată de cererea angajaților (42%) și de menținere la 
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locul de muncă a angajaților (35%). Alte motive au inclus nevoia de a menține 

competitivitatea pachetului de recompense (31%), de a stimula moralul angajaților 

(19%) și de a reduce oboseala la locul de muncă (10%). De asemenea, studiul a 

evidențiat și o serie de impedimente în implementarea aranjamentelor flexibile de 

muncă și anume: rezistența conducerii 964%), îngrijorarea pentru productivitatea 

pierdută (63%), lipsa unor locuri de muncă care ar putea întruni criteriile pentru program 

flexibili (59%), lipsa de tehnologii pentru angajații care activează la distanță (30%) [9].  

Concluzii 

În reglementarea unor astfel de programe este necesară analiza practicilor altor 

state, din perspectiva reliefării beneficiilor și a riscurilor pe care le comportă atât pentru 

angajați, angajatori, cât și pentru societate în ansamblu. Cert este că programele flexibile 

prezintă un interes inclusiv și pentru persoanele vârstnice, care ar putea să aleagă între 

pensionare și rămânerea pe piața muncii.  
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Abstract. The purpose of this article is to bring to light the question of the legitimacy of 

international environmental law and attempts to address it through the social dimension 

projected by the instruments of environmental institutions. More specifically, so far, 

international law specialists have focused on monitoring the process of implementing 

environmental standards, but their legal connection raises technical questions that cannot be 

eliminated when attention is paid to national authorities. Foreign environmental targets can 

amplify the requirements for national socio-economic adjustments. On one hand, effectively 

addressing the question will require an authoritarian system of international governance, which 

does not directly depend on the consensus of states. This might consequently discredit the 

component of social-awareness in the environmental planning process. On the other hand, the 

conflict between international recommendations and local policies may jeopardize the alignment 

of social-ecological interests.  

Rezumat. Scopul acestui articol este de a scoate în lumină problema legitimității 

dreptului internațional de mediu prin abordarea dimensiunii sociale proiectată de instrumentele 

instituțiilor de mediu. Mai exact, până în prezent, specialiștii în drept internațional s-au 

concentrat pe monitorizarea procesului de implementare a standardelor de mediu, dar 

conexiunea lor juridică ridică întrebări tehnice care nu pot fi eliminate atunci când se acordă 
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atenție autorităților naționale. Obiectivele de mediu străine pot amplifica cerințele pentru 

ajustările socio-economice la nivel național. Pe de o parte, abordarea eficientă a întrebării va 

necesita un sistem autoritar de guvernare internațională, care nu depinde în mod direct de 

consensul statelor. Prin urmare, aceasta ar putea discredita componenta conștientizării sociale 

în procesul de planificare a mediului. Pe de altă parte, conflictul dintre recomandările 

internaționale și politicile locale poate pune în pericol alinierea intereselor social-ecologice.  

Keywords: environment, legitimacy, climate, social interest, well-being.  

Termeni-cheie: mediu, legitimitate, climă, interes social, bunăstare.  

Over the past 50 years, humans have changed ecosystems much faster and more 

extensively than in any other comparative period in human history, largely to meet the 

exponential demands of food, water, textiles and fuel. This resulted in a substantial and 

irreversible loss of the biodiversity of life on earth [1]. The scientific community has 

come to the consensus that there is a need to impose norms, on a global level, that would 

regulate human activity in an environmentally friendly way that would reduce the 

human impact over nature. However, current institutions that were established for the 

purpose of promoting sustainable development, are not fully capable to create and 

maintain the accountability of performed work in line with the international systems and 

planning of and direction in the field of environmental protection [2].  

Without a firm basis for legitimacy, (member) states may be reluctant to 

delegate to international environmental institutions the decision-making power they 

claim as a prerequisite for its activity [3]. But due to the seriousness of the international 

authorities, the question of legitimacy will nevertheless emerge as a fundamental 

problem. As a rule, recommendations are made regarding the modification of the 

national law of the member countries, which they often yet not always, are free to accept 

or reject [4]. The question of legitimacy can be found in any complex analysis of the 

concept of international governance.  

The Single European Act (SEA), adopted in 1986, introduced an explicit basis 

for environmental legislation at European level, thus representing an important step in 

the progressive consolidation process. Overall, from 1980 to 1987, over 200 legislative 

measures were registered [5]. At the same time, the increasing number of infringement 

proceedings initiated by the European Commission against the Member States has 

raised serious concerns about the real effectiveness of these provisions and redirected 

attention to ensuring the effective implementation of environmental policies and 

facilitating the involvement of private actors in the implementation of environmental 

regulations. Overall, the stability of the concept of legitimacy in international 

environmental law is tested by two potential scenarios: first, the new generation of 

environmental problems is more complex than those provided by the prism of the 

previous system, and calls for a more flexible approach with increased attention to the 

technical joints for each case separately. Secondly, already predictable yet too rigid in 

the face of a change, is the scenario of reverberations from the impact over the key 

subjects in the private sector, interested and targeted tangentially or directly by the 

implications of the new provisions. As international environmental law develops in 

parallel with national environmental law, the adjustment of the standards and the 
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reduced transparency in the process of elaborating and implementing the established 

standards - increase the difficulty of adopting its norms.  

Initially, international environmental law developed as a platform for 

negotiating treaties between states and reaching agreements on assuming 

responsibilities, the implementation of which, in common, would have a positive 

environmental impact, and separately - would benevolently reduce own 

competitiveness. In practice, states are reluctant to take actions against climate change 

or reducing carbon emissions if this hits own economic affairs. However, with 

international engagement, that represents an essential element in maintaining the 

working direction for environmental protection, the states assume same level of impact 

over economic field and reduction of competition beyond borders of all players more or 

less equally. From an institutional point of view, the European Union has been equipped 

with the European Environment Agency (EEA, 1990) and the European Network for 

Environmental Information and Observation (EIONET, 1994). Also, the European 

Court of Justice has a fundamental role to play in developing and strengthening 

environmental policy in the EU, by interpreting the general provisions of the Treaties, 

considering that environmental policy falls within its area of competence 

(environmental measures are therefore based on the article 114 of the Treaty on the 

Functioning of the European Union - TFEU) [6].  

In the European Union, the norms in the category of environmental law have 

been elaborated mainly in the form of treaties that offer descriptively a set of complex 

approaches and principles of the environment. For example, the Directorate for 

Industrial Emissions (FDI) sets the environmental norms in a collaborative manner with 

a problem-solution nature through an international forum that calls for the mandatory 

and uniform application of European environmental flags [7]. The European Union uses 

the non-consensual mechanism, where the decision is adopted with the majority of 

votes, the unanimous consensus being not the only way to establish the working 

directions and the common international commitments. This policy is promoted in order 

to strengthen the authority and the impact of European Union as an institution, for the 

Member States and in the neighboring ones. To a certain extent, the general consensus 

can provide a basis for legitimizing the decision-making mechanism in a non-consensus 

format. More surprising, however, is the tendency to reduce the role of a specific state's 

consensus in international governance.  

 In America, trade sanctions have proven to be more effective than the 

legislative recommendations of international institutions. An example of this would be 

the year 1986 when the United States used the threat of trade sanctions to force whaling 

states to accept the moratorium of the International Commission for Whaling (IWC) for 

commercial purposes [8]. The International Commission for Whaling is an 

intergovernmental organization whose purpose is the conservation of whales and the 

management of marine hunting, the legal framework being the International Convention 

for the Regulation of Whaling (1946), one of the first international environmental 

legislation. Although the IWC has member states and signatories to its 89-country 
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convention, the suspension of the Japanese whaling program was only possible in 2014 

by the order of the International Court of Justice [9].  

Similarly, at the multilateral level, the Montreal Protocol includes provisions 

that tend to join the Member States, imposing restrictions on trade with non-

participating States. The arguments outline the reasons that would validate the proposed 

recommendations, and the commands are designed to provide its subjects with clear 

binding directives [10]. Even if a State does not agree with a decision of the World 

Trade Organization (WTO) considering the decision to be a misinterpretation of the 

General Agreement on Tariffs and Trade (GATT), it would still have to accept the 

decision because it recognizes the legitimacy of the dispute resolution process itself 

within the WTO. Despite the academic debates, the conceptual difference between 

commands and arguments is unanimously recognized. The three concepts of rational 

belief, constraint and legitimacy are, of course, ideal as a type. In practice, an institution 

can rely on all three at the same time, such as the WTO, where the right to settle disputes 

is sought in accordance with the dispute settlement agreement agreed by the Member 

States. Thus, legitimate authority is obtained, and the World Trade Organization 

commissions additionally present comprehensive arguments, designed to convince 

states and non-governmental entities of the correctness of its decisions. And if neither 

legitimacy nor rational belief (through acts of recommendation) proves to be sufficient, 

WTO commissions may authorize the imposition of trade measures against a state, in 

order to determine compliance [11]. The validation of the dispute resolution system 

justifies the winning measures imposed by the winning party - what distinguishes the 

WTO enforcement system from the unilateral constraint (must be remembered that there 

is no standing committee at the WTO, a different committee is made up for each separate 

dispute [12]).   

These technic-legal moments raise other ethical questions, due to their results, 

which can be cataloged as being in opposition to the recommendations of the 

environmental protection institutions. In 2010, for example, the United States 

challenged the Chinese wind energy subsidy program on the grounds that it contains 

support for local industry being catalogued as protectionist. China, in turn, filed a 

complaint in 2012 targeting various renewable energy programs in the European Union, 

particularly in Italy and Greece. Washington, meanwhile, has launched a WTO attack 

on India's ambitious solar support program (Jawarlal Nehru National Solar Mission), to 

contain provisions aimed at encouraging local industry [13]. As a result, new plants that 

have to produce the latest performance solar panels change their activity by reducing 

productivity, some even being closed. And the context of this conflict sheds light that 

the United States itself is pursuing restrictive policies for local solar panel 

manufacturers by running a grant program (Delaware, Massachusetts and Minnesota) 

[14].  

The Green Energy and Green Economy Act (GEA) of Ontario 2009, has been 

praised internationally by energy experts, being a clear impetus for creating more 

renewable sources in the province and creating more energy efficient measures to help 

save energy [15]. Thus, one of the pioneering companies in the photovoltaic industry 
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(Silfab) with investments of $ 7 million, transformed Ontario until 2014 into the largest 

producer of solar energy in Canada, ensuring the production of solar modules with "the 

highest efficiency that was not touched by neither China nor the West” [16]. The 

American Council on Renewable Energy has described this initiative as "the most 

comprehensive energy policy in the world" (ACORE) [17]. But, as the United States 

has acted against local support programs in China and India - Japan then the European 

Union has announced about "violating the rules" of the World Trade Organization [18]. 

More specifically, the claim was made in the way that, the requirement is to produce 

locally (including by hiring local actors and engaging in work in the local community) 

- a fixed percentage of equipment, would “discriminate against equipment for 

generating renewable energy produced outside of the Ontario province" [19]. The WTO 

ruled against Canada, and as a result, many of the potential investors have withdrawn 

from developing the clean energy sector.  

Another example, where the priority has been given to concomitant but 

secondary environmental standards, to accommodate European economic agents, is the 

European Union legislation on reducing carbon emissions for motor vehicles. The first 

set of restrictions has been applied since 2015, and the second phase with new rigors 

will come into effect from 2021. The European Parliament and the Council have adopted 

a new set of CO2 emissions standards for motor vehicles that will come into force from 

January 2020 (EP 2019/631). If from 2015 the emission limit was 130 gr CO2 per 

kilometer, now it will not exceed 95 gr CO2 / km. [20]. The announcement regarding 

the gradation of emission standards and the reduction of their concentration by 20gr per 

phase, at the initial stage, allowed the car manufacturing companies to adjust their 

production strategy in convenient time and manner, as well as taking into account the 

systemically tested and amortized reforms potentiality to facilitate the economic 

development and contribution to the progress of the European car industry.  

There is a perceived contradiction between the purpose of a common market 

and the priority it attaches to a state for environmental protection. Opposite cases have 

been exposed; nevertheless all examples unanimously relate the undoubted 

interconnection of market dynamics and environmental problems. If in a state, 

environmental impact assessment and pollution control imposed on factories and 

operational processes, raises the price of production across its entire chain, and if these 

controls are uniform across the sector, then this mechanism would place the subject in 

a competitive disadvantage compared to other players from the parallel sector of other 

states [21].  

From a climate perspective, some decisions go against the ecological and 

environmental protection movement; from the perspective of international 

organizations, are highlighted - the technical or legal moments that require in-depth 

elaboration in order to obtain legal congruence with other international bodies and the 

overall absurdities of the system that grow along. The emphasis on competitiveness in 

the context of environmental policies also raises questions in the debates for the 

formation of national strategies and international collaborations. Surprisingly, it has 

recently been publicly announced about the withdrawal initiative from the London 
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Stock Exchange of companies that do not act in the direction of combating the 

environmental crisis [22]. The pressure to cooperate with the private sector order to 

reduce the geo-climatic risks, will accentuate the inconsistencies of legislation and 

procedure between the states, either will stimulate a systemic approach where the 

international consensus is facilitated by the imminence of the problem.  

The ecological justice framework offers a convincing moral narrative, justice 

being an antidote to the technocratic method of approaching the exhibition of 

environmental problems. The objective of studying its legitimacy is to conceptualize 

environmental problems as manifestations of social, economic and environmental 

injustice between states and also, within them. And placing these questions in historical 

context also requires socio-political coordination adjacent to the treatment from the 

perspective of the technological dimension and scientific innovations [23].  

In conclusion, the issue of legitimacy as a subject of international governance 

is well pronounced in the European Union, where the pressure for a more consistent 

integration creates dissonance in the transfer of authority from national to European 

level. The widespread concern of a "deficient democracy" in the decision-making 

process of the European Union creates delays in the alignment of the national laws of 

the Member States. However, strictly targeting the international environmental regime, 

tangential institutions exercise relatively little authority, being overtaken by other 

institutions such as the European Court of Justice or the European Council of Ministers. 

Unlike the European Union, which is developing rapidly in a constitutional order, 

international environmental law remains rather rooted in the tradition of volunteering.  

In other geographical dimensions, the question of environmental protection 

capacity through legislative norms becomes even more sensitive. The consolidated 

system of dispute settlement under the General Agreements on Tariffs and Trade 

(GATT Uruguay Round Agreements) that wanted the creation of the World Trade 

Organization (WTO) has generated reactions to the de facto authority of the WTO and 

suggests that it goes beyond domestic laws on the environment and health, including in 

cases where they are a matter of national security and priority.  
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Abstract. The motivation of topic is coming from the necessity of knowing the way of 

involvement of orthodox church in community social work, a practice of secular historical 

dimension, from a complex perspective as the theological one (at the level of values and faith) 

and the social one (at the level of institutions of charity), in order to establish the place and the 

identity of social work in society related to the level of orthodox value of the nation. Even if the 

Church through its social activities had a great amount of trust during the whole its history, 
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today it is recorded a rise of state non-religious power and authority influence, at the same time 

with a diminution of the Church influence or of the religious authority in general. This process 

has a negative effect on the social activities of the Church. The problem of practical research 

refers to the way the Church is manifesting its involvement in community mobilization in order 

to realize the social mission and the impact on the degree of welfare of people in risk situations. 

The object of practical research represents the social partnerships at the community level in 

order to assure a complex assistance of children in social risk. The cooperation and 

collaboration between the Church and State in the plan of social action should start with 

assuming the dignity of human personality. In this perspective, the social doctrine cannot 

represent the expression of a reason based exclusively on numbers and statistics. Inclusively, 

when programs of social work which concerns the involvement of social structures are 

developed, these should not abstract the unique and unrepeatable value of a person. The church 

is not indifferent to the values and institutions of social life. On the contrary, it recognizes their 

importance and has a positive attitude towards them.  

Rezumat. Рroblеmа сеrсеtării рrасtiсе sе rеfеră lа modаlitаtеа рrin саrе sе mаnifеstă 

imрliсаrеа Bisеriсii în mobilizаrеа сomunitаră întru rеаlizаrеа misiunii soсiаlе și impactul 

asupra gradului de bunăstare a grupurilor de populației în situații de risc. Obiесtul сеrсеtării 

рrасtiсе rерrеzintă parteneriatele sociale la nivel de comunitate cu scopul asigurării asistenței 

complexe a copiilor în situații de risc. Сooреrаrеа și сonluсrаrеа dintrе Bisеriсă și Stаt în рlаnul 

асțiunii soсiаlе trеbuiе să рlесе dе lа аsumаrеа dеmnității реrsoаnеi umаnе. In асеаstă 

реrsресtivă, doсtrinа soсiаlă nu рoаtе fi еxрrеsiа unеi logiсi bаzаtă еxсlusiv ре сifrе și stаtistiсi. 

Inсlusiv аtunсi сînd sunt dеzvoltаtе рrogrаmе dе аsistеnță soсiаlă саrе vizеаză аngrеnаrеа unor 

struсturi soсiаlе, асеstеа nu аr trеbui să fасă аbstrасțiе dе vаloаrеа uniсă și irереtаbilă а 

реrsoаnеi. Bisеriса nu еstе indifеrеntа fаtа dе vаlorilе și instituțiilе viеții soсiаlе. Dimрotrivă, 

еа rесunoаștе imрortаnțа асеstorа și аrе o аtitudinе рozitivă fаță dе еlе.  

Keywords: social protection, social work, community, Orthodox church, social 

insurance, community social work, church social work, philanthropy, community development, 

community actors, community mobilization, social networking.  

Termeni-cheie: рrotесţiе soсiаlă, аsistеnţă soсiаlă, сomunitаtе, Bisеriсă Ortodoxă, 

аsigurări soсiаlе, аsistеnţă soсiаlă сomunitаră, аsistеnţă soсiаlă bisеriсеаsсă, filаntroрiе, 

dеzvoltаrе сomunitаră, асtori сomunitаri, mobilizаrе сomunitаră, раrtеnеriаtе.  

Problemele sociale au fost și sunt un fenomen caracteristic oricărei societăți. 

Mijloacele de soluționare a acestora au fost diferite, fiind specifice epocii concrete: 

filantropie, acte de caritate, ajutor sistemic, asistență socială. Biserica, odată cu apariția 

creștinismului, s-a implicat prin acțiuni de caritate creștină în ajutorarea celor suferinzi, 

bolnavi, nevoiași.  

Рrimеlе formе рrin саrе а асţionаt Bisеriса аu fost сomunităţilе bisеriсеşti сu 

рroрriеtаtе dе obştе; сomunităţilе bisеriсеşti sub formа dе сolеgii, сorрorаţii sаu 

аsoсiаţii аdmisе dе lеgе; сomunităţi fără рroрriеtаtе dе obştе саrе аvеаu o rеţеа dе 

soсiеtăţi rеligioаsе şi instituţii dе аsistеnţă soсiаlă. Iаr modеlul rеziduаlist s-а imрus са 

аsistеnţă ре tеrmеn sсurt рrin înfiinţаrеа unor orfеlinаtе, аziluri, sрitаlе, саrе рână lа 

urmă nu рutеа fасе fаţă difiсultăţilor сu саrе sе сonfruntаu реrsoаnеlе în nеvoiе mаi 

аlеs în timрul războаiеlor [3].  

Țugui R. și Țigmeanu D. în lucrarea sa „ Asistența socială în Biserică” 

menționează: „Începutul asistenței sociale în România este semnalat, ca de altfel în toate 
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celelalte țări ale lumii, sub forma unor acțiuni caritabile, filantropice, cu un pronunțat 

caracter religios. Aceste activități, coordonate de Biserică, aveau drept scop ajutorarea 

ocazională a celor care se găseau la marginea societății: bătrânii și bolnavii săraci și 

lipsiți de ajutorul familiei, copiii orfani, săracii aflați în nevoie. Aceste acțiuni au dus 

ulterior la formarea unui spirit de solidaritate umană, ce a stat la baza dezvoltării 

serviciilor moderne de asistență socială” [7, p. 10].  

După Opriș Dorin și Opriș Moniса asistеnţа soсiаlă еstе o rеаlitаtе lа fеl dе 

vесhе са şi istoriа umаnităţii, dеoаrесе întotdеаunа аu еxistаt „mаlаdii soсiаlе” саrе 

nесеsitаu trаtаtе. Duрă араriţiа сrеştinismului, oсrotirеа реrsoаnеlor, gruрurilor şi 

сomunităţilor аflаtе în situаţii рroblеmаtiсе а fost рrеoсuраrеа еxсlusivă а Bisеriсii. Iаr 

аsistеnţа soсiаlă рrасtiсаtă dе instituţiilе şi ordinеlе rеligioаsе а fost рrinсiраlul рunсt 

dе sрrijin реntru oаmеnii sărасi şi сеlеlаltе саtеgorii dе реrsoаnе dеfаvorizаtе [5].  

Însă asistenţa socială realizată fără un sentiment de compasiune şi dragoste faţă 

de aproapele este seacă în esenţă. De aceea, trebuie să existe o strânsă colaborare între 

specialiştii de profil şi Biserică, pentru ca terapia socială, fiind înduhovnicită, să aibă 

cele mai bune efecte [4, p. 6].  

În condițiile societății contemporane a devenit cert faptul că între stat şi religie 

e bine să existe o interacţiune dialectică, pe motiv că este necesar de a studia influenţa 

dogmelor şi normelor moral-spirituale asupra politicii statului, a utilizării religiei în 

realizarea obiectivelor statale, locul şi rolul sentimentului religios în dezvoltarea culturii 

morale și spirituale a tinerii generații, în materializarea unui comportament uman 

civilizat [6].  

Dеfinim un раrtеnеriаt soсiаl са раrtеnеriаt сomunitаr аtunсi сând аrе loс într-

o сomunitаtе, imрliсă mеmbrii сomunităţii şi аrе imрасt şi bеnеfiсii dirесtе аsuрrа 

сomunităţii. În fond, раrtеnеriаtul реntru dеzvoltаrе сomunitаră еxistă аtunсi сând 

insistă аsuрrа раrtiсiрării şi îmрutеrniсirii loсаlе, еxistă сonduсеrе şi inсludеrе 

рlаnifiсаtă, sе сonsolidеаză аbilităţilе loсаlе şi сolесtivе şi sе sрrijină ре аntrерrеnorii 

loсаli [2].  

Analiza literaturii de specialitate ne confirmă importanța și valoarea Bisericii, a 

parteneriatului social întru soluționarea problemelor cu care se confruntă diferite 

categorii de populație. Bunăstarea socială poate fi realizată prin implicarea activă a 

tuturori actorilor la nivel de comunitate.  

Рroblеmа сеrсеtării рrасtiсе sе rеfеră lа modаlitаtеа рrin саrе sе mаnifеstă 

imрliсаrеа Bisеriсii în mobilizаrеа сomunitаră întru rеаlizаrеа misiunii soсiаlе și 

impactul asupra gradului de bunăstare a grupurilor de populației în situații de risc.  

Obiесtul сеrсеtării рrасtiсе rерrеzintă parteneriatele sociale la nivel de 

comunitate cu scopul asigurării asistenței complexe a copiilor în situații de risc.  

Conform datelor statistice [1] la sfârşitul lunii martie 2019, erau 52. 608 copii 

în sistemul de protecţie specială, din care:  

- un număr de 16. 961 copii (32. 24%) beneficiau de măsură de protecţie 

specială în servicii de tip rezidenţial, din care: 13. 437 copii se aflau în servicii de tip 

rezidenţial publice, 3. 524 copii se aflau în servicii de tip rezidenţial private.  
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- un număr de 35. 647 copii (67. 76%) beneficiau de măsură de protecţie 

specială în servicii de tip familial, din care: 17. 916 copii se aflau la asistenţi maternali, 

12. 970 copii se aflau la rude până la gradul IV inclusiv, 4. 761 copii se aflau la alte 

familii sau persoane.  

Voi prezenta datele anchetei realizate prin completarea chestionarului direct de 

către respondenți, într-o comunitate din județul Târgu Jiu. Scopul acestei anchete a fost 

identificarea nivelului de informare a populației din comunitate despre implicarea 

Bisericii în proiecte sociale sau în acțiuni sociale pentru copii și familii în situații de 

risc.  

Participarea la anchetă a purtând un caracter voluntar, iar rezultatele reflectă 

doar situația la nivel de comunitate, prin prisma viziunii respondenților: 128 de 

persoane.  

Întrebările din chestionar se referă la aspecte ce reflectă percepția 

respondentului cu privire la parteneriatele sociale, rolul Bisericii în asistența copilului 

și familiei. Chestionarul este constituit din 3 compartimente: date generale, situația 

copiilor și familiei la nivel de comunitate, implicarea Bisericii în acțiuni sociale.  

Fiecare compartiment este compus din câteva întrebări (deschise, închise, cu 

multiple răspunsuri), iar informația a fost colectată prin contactul individual al 

respondenților.  

Conform datelor din chestionare, eșantionul este neomogen și se prezintă cu 

următoarea distribuire după sex și vârstă (Figura 1 și Figura 2): 

 
La anchetă au participat 45% de bărbați (sau 57 de respondenți de sex masculin 

(din 128 de respondenți ca valoare absolută de 100%)) și 55% de femei (sau 71 de 

respondenți sex femenin). Ca grupuri de vârste, respondenții au fost grupați în felul 

următor: 18-35 ani 24% (31 în valoare numerică), 31-45 ani 41% (52 în valoare 

numerică), 46-68 ani 21% (în valoare numerică 27) și grupul de vârstă 68- și mai mulți 

ani 14% (în valoare numerică 14%).  

După datele generale, primul item a chestionarului aprecierea sistemului de 

protecția a familiei și copilului din România și imediat următorul item îngustează 

percepția sistemului de protecție socială până la nivel de comunitate. Respectiv, 
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majoritatea respondenţilor au apreciat sistemul de protecție a copilului și familie din 

România cu calificativul „nesatisfăcător” (76% din numărul total de respondent). Pentru 

calificativul „satisfăcător” au optat 24% (Figura 3). E o pondere sporită a respondenților 

(97 din 128) care percep sistemul de protecție a familiei și copilului din România 

nesatisfăcător.  

 
Rezultatele anchetei au pus în evidență punctul de vedere a respondenților cu 

privire la sprijinul acordat copiilor și familiilor în situații de risc la nivel de comunitate: 

30% au afirmat că copilul și familia în situații de risc primesc sprijinul necesar pentru 

depășirea situațiilor dificile, 37% din respondenți au susținut că copilul și familia în 

situație de risc nu primesc sprijinul necesar la nivel de comunitate, iar 33% au considerat 

acest sprijin unul relativ (Figura 4).  

Următorul item al chestionarului, cu multiple răspunsuri, a vizat responsabilii 

pentru sprijinul familiilor și copiilor la nivel de comunitate. Ponderi sporite au acumulat 

variantele de răspunsuri „Asistența Socială” – 24% și „Primăria” – 21%. Următoarele 

instituții pentru care au optat respondenții au fost „Școala” cu 17% și „Medicina de 

familie” – 16%. Celelalte variante de răspuns au avut o pondere sub 10%: „Biserica”-9 

%, „ONG” -6%, „Polițistul de proximitate”-5% și „Altele” – 2%.  

 
Fig. 5. Responsabilii pentru sprijinul familiilor și copiilor la nivel de comunitate 

Asistența socială este percepută ca instituție/serviciu cu responsabilitatea cea 

mai înaltă în asigurarea sprijinului pentru copii și familii în situații de risc. Urmează 

Primăria, care ades este identificată ca un singur responsabil împreună cu Asistența 

Socială (aceste instituții au cumulate și ponderea cea mai înaltă). Am scos în evidență 

și rolul Bisericii, oferind respondenților ca variantă de răspuns și fiind selectată de 9% 

din respondenți.  
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Următoarele întrebări au fost incluse în chestionar cu scopul identificării rolului 

Bisericii în acțiuni sociale, parteneriate sociale, pentru a reflecta modalitățile prin care 

se manifestă implicarea Bisericii în realizarea misiunilor sociale. Astfel, la întrebarea „ 
Biserica din comunitate organizează acțiuni sociale?”, răspunsurile respondenților au 

fost distribuite în felul următor (Figura 6): 39% din respondenți au răspuns „da”, iar 

61% au răspuns „nu”. Mai mult de jumătate din respondenți nu posedă informație cu 

privire la organizarea acțiunilor sociale de către Biserică la nivel de comunitate.  

Prin următorul item ne-am dorit să identificăm gradul de implicare a Bisericii 

în soluționarea problemelor sociale la nivel de comunitate în viziunea respondenților. 

Variantele de răspuns oferite au acumulat următorul procentaj: „da”- 29%, „parțial”- 

27% și „nu”- 44% (Figura 7). Dacă cumulăm răspunsurile cu variantele „da” și „parțial”, 

observăm că practic fiecare al doilea respondent (56%) observă totuși implicarea 

Bisericii în soluționarea problemelor sociale, fapt ce ne permite să concluzionăm, c o 

parte dintre respondenții care au răspuns „nu” la itemul precedent, au optat pentru 

varianta de răspuns „parțial la acest item.  

Pentru o viziune mai clară cu privire la rolul Bisericii în comunitate, următorul 

item al chestionarului relevă importanța Bisericii în mobilizarea comunitară „Cum 

credeți, Biserica este o resursa importantă în mobilizarea comunitarii?”. Totuși, 

respondenții percep Biserica ca un actor important în mobilizarea comunității: 57 % au 

optat pentru varianta de răspuns „da”, rezultate care confirmă și rezultatele itemului 

precedent (56 % observă (grad diferit) implicarea Biserici în soluționarea problemelor 

sociale) Figura 8: 

 
Fig. 8. Biserica ca resursa în mobilizarea comunitară 
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Prin întrebarea „Puteți să enumerați unele acțiuni ale Bisericii în sprijinul 

copilului și familiei la nivel de comunitate?” ne-am propus să reflectăm unele acțiuni 

concrete ale Bisericii, cunoscute de respondenți, acțiuni care vizează copilul și familia 

în situații de risc. Impactul acțiunilor Bisericii în cadrul realizării misiunilor sociale ar 

trebui să fie unul sesizabil și din considerentul că populația manifestă mai multă 

încredere în Biserica după acțiuni sociale.  

Răspunsurile oferite de respondenți au avut un grad înalt de similitudine, 

respectiv, am cumulat răspunsurile în câteva grupuri mari, care reflectă ideile, 

conținuturile oferite de către respondenți (Figura 9): 

Concluzii: Biserica, la nivel local, este percepută preponderent importantă ca 

partener social (57% respondenți), respectiv, cooperarea socială la nivel de comunitate 

este binevenită.  

Rezultatele anchetei denotă faptul că variația răspunsurilor este determinată de 

nivelul de informare și implicare a însăși membrilor comunității în activitatea socială a 

comunității.  

 

 
Fig. 9. Acțiuni ale Bisericii în sprijinul copilului și familiei la nivel de comunitate 

Biserică se regăsește într-un șir de acțiuni social-umanitare realizate la nivel de 

comunitate cu scopul susținerii copilului și familiei în situații de risc.  
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Abstract. In the study of the contemporary family, there was a wide range of approaches 

both in terms of the internal structure of the family and its relationship with the outside. Thus, 

we can say that the study of the family has important theoretical and practical values: due to the 

small number of members and its relative stability, the family can be regarded as a small 

laboratory, being able to record data, mechanisms, causal determinations with high accuracy, 

but under natural conditions; any demographic forecast and policy must take into account the 

natalist conception and behavior of the couples; even in societies where part of the upbringing 

and education of children is taken over by other institutions. The family remains the main court 

for socializing and educating children; more and more today we talk not only about family 

therapy, but also about family therapy, considering that the family is the most important and 

effective support group in deviant attitudes and behaviors, physical illnesses, serious mental 

illnesses; especially during the transitional periods, the family is an important source of 

registration of some indicators and therefore of designing and adjusting social policies; also, a 

marital and family culture based on the knowledge in the field, combined with other favorable 

factors, can constitute substantially to the personal success in the family life.  

Rezumat. În cercetarea familiei contemporane, a existat o gamă largă de abordări atât 

în ceea ce privește structura internă a familiei, cât și relația acesteia cu exteriorul. Astfel, putem 

spune că cercetarea familiei prezintă valori teoretice și practice importante: datorită numărului 

mic de membri și a stabilității relative, familia poate fi privită ca un laborator mic, putând 

înregistra date, mecanisme, determinări cauzale cu precizie ridicată, dar în condiții naturale; 

orice previziune și politică demografică trebuie să țină seama de concepția și comportamentul 

natalist al cuplurilor; chiar și în societățile în care o parte din educația copiilor este preluată 

de alte instituții. Familia rămâne instanța principală pentru socializarea și educarea copiilor; 

astăzi tot mai mult vorbim nu numai despre terapia familială, ci și despre suportul acordat 

familiei, considerând că familia este cel mai important și eficient grup de sprijin în 

contracararea de atitudini și comportamente deviante, boli fizice, boli mintale grave, în special 

în perioadele de tranziție, familia este o sursă importantă de înregistrare a unor indicatori și, 

prin urmare, de proiectare și ajustare a politicilor sociale, de asemenea, o cultură conjugală și 

de familie bazată pe cunoștințele din domeniu, combinată cu alți factori favorabili, poate 

constitui în mod substanțial la succesul personal și în viața de familie.  

Keywords: family, socio-economic vulnerability, quality of life.  

Cuvinte cheie: familie, vulnerabilitate socio-economică, calitatea vieții.  
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Studiul familiei contemporane are o sumedenie de abordări, atat din perspectiva 

structural, internă a familiei, cât şi din relaţiile externe. Actual, formarea familiei, este 

privita prin doua unghiuri.  

 I. Teoria costurilor şi beneficiilor care postulează că oamenii se conduc în 

aproape toate acţiunile lor după principiul de a obţine beneficii cât mai mari cu costuri 

cât mai mici. Este vorba aici nu doar de costuri şi beneficii monetare, ci şi sociale, 

culturale şi psihologice. Aşa cum se poate observa această paradigmă se poate aplica şi 

familiei, în special când este vorba de alegerea partenerului conjugal şi de relaţiile de 

armonie în familie. În acest sens, exista urmatoarea explicatie a factorilor: 

1) valoarea rezultată din raportul costuri-beneficii; 

2) probabilitatea ca respectivul rezultat să se materializeze conform teoriei 

expectantei [Iluţ, P. , 2000, pp. 38].  

II. Teoria alegerii raţionale [Coleman, şi Iluţ, 1990] indica faptul ca subiectul 

poate alege o varianta potrivita, conform situaţiei în care se află. Gary S. Becker, aplica 

aceasta teorie si releva faptul ca foarte multe dintre dimensiunile ei pot fi anticipate şi 

descrise în termeni de capital, costuri, strategii raţionale. Totodata, Gary S. Beker, 

descrie ideea conform careia compatibilitatea între membrii unui grup depinde diverse 

elemente ale structurii personalitatii acestora.  

Căsătoriile ar parea sa se ghideze dupa factori precum: statutul, vecinătatea, 

nivelul educaţional, resursele materiale sau aspectul fizic. Astfel, in mediul rural cat si 

in grupurile de prieteni din mediul urban vecinatatea pare a fi un element important in 

alegerea partenerului. Nivelul educatiei este de o reala importanta, din punctual de 

vedere al ultimelor studii sociologice, existand o asemanarea între cei cu studii de 

acelaşi. Orientarea spre carieră, în special a femeilor, a devenit importantă şi 

influenţează în mare măsură formarea unei familii care se realizează la vârste mai 

înaintate funcţie de implicarea în procesul educativ care priveşte autorealizarea. 

Veniturile reprezinta un criteriu conex pentru care se întemeiază o familie în societatea 

românească contemporană [Barometru de opinie publică mai 2007, pp. 62, ]. Avand in 

vedere aceste aspect, individualismul şi altruismul ca factori legati de formarea unei 

familii, sunt puncte sensibile in tratarea acestui subiect.  

O viziune în acest sens care implică individualismul şi responsabilitatea socială 

cu referire la familie a fost criticată de sociologul şi demograful L. R. Cliquet, [1991, 

apud C. Mureşan, 1998 pp. 30-32] care arată că, a fi individualist sau altruist în modul 

de comportare şi prin aceasta să poţi schimba ceva în societate este o viziune prea 

simplistă asupra lucrurilor. Exista cateva argumente in acest sens: 

 a) în diferite societăţi şi culturi, a avea un număr de copii depinde de valoarea 

pe care o are copilul pentru supravieţuirea, sănătatea şi securitatea adultului. Actual, 

mecanismele sociale preiau o buna parte din funcţiile familei, individul astfel isi 

satisface nevoile parentale emoţionale; 

 b) in aceasta perioada, apare o schimbare marcantă a atitudinii faţă de copii, o 

atitudine fata de umanizarea valorilor sociale şi a relaţiilor dintre indivizi. Timpurile 
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moderne au permis controlul mortalităţii şi al fertilităţii, cu efecte asupra generalizarii 

educaţiei, a securităţii sociale; 

 c) performanţa în viaţa socială şi în societate este un aspect important pentru 

parinti; atribuind multa grijă fata de condiţiile de viaţă materiale şi afective ale copilului 

- iar acest fapt fiind catalogat drept o nouă formă de altruism; 

Cu o deosebita importanta practica si teoretica studiul familiei este vazzut astfel: 

ca pe un mic laborator, cu numar redus de membri şi o stabilitate relative. În societăţile 

care preiau o parte din creşterea şi educarea membrilor, familia rămâne principala 

instanţă de socializare şi educare a copiilor. Se considera, asadar, că familia este cel mai 

important şi eficient grup de suport în atitudinile şi comportamentele deviante, in cazul 

diverselor afectiuni fizice sau psihice. De asemenea, în perioadele de tranziţie familia 

poate oferi indicatori de proiectare şi ajustare a politicilor sociale.  

Familia europeană tradiţională s-a caracterizat prin două trăsături esenţiale:  

- dimensiunea extinsă şi legătura organică, definitorie cu un domeniu cu diverse 

avantaje, precum: -durabilitatea şi continuitatea;  

- influentele asupra comunităţii lărgite din care face parte; 

- asimilarea şi gestionarea mai multor tipuri de resurse (umane, materiale, 

spirituale);  

- asigurarea identitatii, securitatii, stabilitatii precum si altor funcţii 

corespunzătoare nevoilor indivizilor, fapt specific societatilor aristocrate.  

Literatura de specialitate [Segalen, 2011] prezinta grupuri domestice capabile 

de a genera o cultură familială specifică şi consistentă, incluzand si persoane singure 

sau convieţuirea dintre prieteni. Familia nucleară sau monoparentală se putea afirma ca 

grup domestic simplu. De asemenea, se putea dezvolta ca grup domestic extins 

incluzand rude ascendente, descendente sau colaterale. Familia putea exista şi ca grup 

domestic multiplu, incluzand mai multe nuclee familiale.  

Dupa cum se poate observa, familia tradiţională europeană reprezinta o instanta 

conservatoare, pastrand si cultivand tradiţia.  

Modernizarea familiei a avut loc sub efectele urbanizării şi industrializării. Asa 

cum spune M. Weber, familia tradiţională a fost supusa unor procese transformatoare: 

[Popescu, 2009]: 

 - surclasarea valorilor economice fata de valorile familiale; 

- scindarea proprietatii;  

- anteprenoriatul ca o noua sursa de venit in afara familiei;  

- familia ca unitate se transformase din producator in consumator; 

 - separarea vietii profesionale de viaţa familială; 

 - educarea copiilor în şcoli si mai putin in cadrul familiei;  

- declinul autorităţii parentale;  

- populatiile au devenit eterogene.  

Familia moderna este caracterizata de: 

- reducarea la ceea ce se numeste “familia nucleară”; 
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- promovarea căsătoriei liber consimţită; 

 -externalizarea diverselor funcţii: economice, de socializare/educare, 

cultural/religioasă, etico-juridică, de asigurare a securităţii; 

- mobilitatea spaţială, schimbarea rezienţei familiale; 

- redefinirea rolului femeii in cadrul familiei si societatii;  

- asigurarea continuităţii devine un aspect mai putin relevant.  

Una dintre cele mai definitorii trăsături ale familiei modernităţii este reducerea 

acesteia la familia-nucleu.  

Familia nucleară a fost declarată de către specialişti (T. Parsons) şi apoi în 

general familie normală. Conform unora dintre aceşti specialişti [Skolnick şi Skolnick, 

1978, apud. Popescu, 2009] caracteristicile familiei nucleare sunt: 

 - este universală;  

- este unitatea de bază a societăţii;  

- celelalte tipuri de familii (extinse) nu sunt altceva decât combinaţii de familii 

nucleare;  

- se bazează pe diviziunea muncii între soţi;  

- principala sa funcţie este considerată a fi socializarea copiilor;  

- celelalte tipuri de familii sunt considerate deviante şi sunt fundamental 

instabile şi nefuncţionale.  

In Anglia, nordul Franţei, Belgia, familia nucleară a fost atestată de istorici în 

perioadele anterioare modernităţii (sec. al XVI-lea). Istoricii s-au orientat catre influenţa 

pe care sistemul economic familia o are asupra acesteia. Astfel, au identificat câteva 

tipuri definitorii pentru Europa, precum: 

 a) familia organizata ca societate de casă sau locuire pe domeniul familial, 

implicand mai mult decât o locuinţă fizică ci si diverse alte elemente conexe, diverse 

drepturi sau proprietati [Segalen, 2011, p. 65];  

b) comunităţile de tip familial.  

c) familiile extinse, largite, specifice unor populaţii sud-europene.  
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Abstract. Military security in cooperation with the capacity of self defense of a country 

is, first of all, the most important thing in security manifestation. A state which military security 

is threatened can not be able to provide any social and economic security to its own citizens. 

That's why it's very important to talk about the military security, especially because we are in a 

period when social, political and geopolitical events hovers a real threat to the national security 

system of the Republic of Moldova. The security system of the Republic of Moldova, besides the 

economic, social, political, and corruption menaces, is threatened by the mercenary 

phenomenon, especially in the situation of intensifying the conflict in Ukraine and the pre-

existence of the separatist region on the left of the Dniester.  

Rezumat. Publicația de faţă face parte din categoria cercetărilor ştiinţifice ce aparţin 

domeniului de Drept penal Partea Specială. În articol se înaintează și se argumentează ipoteza, 

conform căreia la baza calificării infracţiunii de activitatea mercenarilor urmează a fi pusă 

forma vinovăţiei subiectului infracțiunii ca element al componenţei de infracţiune. În conţinutul 

articolulului se aduc argumente în favoarea ideii că, unica posibilă formă a vinovăției 

manifestată de către făptuitorul infracțiunii analizate este intenţia directă de a comite anume 

infracţiunea de activitate a mercenarului. La fel se motivează științific posibilitatea participării 

unei persoane la conflictele armate în calitate de mercenar fără ca aceasta să urmărească 

scopul de subminare a orânduirii constituţionale a unui stat sau cel al obţinerii unor mijloace 

financiare.  

Keywords: security, menace, military conflict, mercenaries.  

Termeni-cheie: mercenar, soldat, conflict, liber profesionist, luptă, infracţiune, statut 

special.  

„Suntem mercenari.  

Suntem o armă mortală fără milă și frică.  

 Iar cei care ne folosesc vor fi de vină 

 pentru ucideri. " (Mercenar anonim)4 

 

 

                                                      
4 Citat preluat de la autorul Bob Denard. [5] Corsaire de la République Broché – 21 avril 1998 436 pages 

Editeur: Editions Fixot (21 avril 1998). 
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Introducere 

Activitatea mercenarilor reprezintă o practică veche, discutată şi cercetată la 

scară largă în literatura de specialitate străină, însă totuși, după cum se pare, insuficient 

pentru argumentarea necesității stopării şi curmării acestui fenomen. Pornim de la ideea 

că, activitatea mercenarilor reprezintă o problemă din ce în ce mai gravă în condițiile 

izbucnirii tot mai frecvente pe plan mondial a unor focare de luptă sau chiar războaie 

civile. Analiza derulării evenimentelor în interiorul acestora denotă instalarea unei crize 

acute în domeniul respectării normelor ce ţin de Legile războaielor de către 

reprezentanții forțelor, care sunt gata să intervină întru apărarea armată a unor sau altor 

idealuri. Situația în cauză impune comunitatea internaţională la mari eforturi pentru 

combaterea respectivului fenomen. Iar suprimarea unor adevărate crize umanitare 

catalizate în mare măsură de prezenţa şi ascendenţa fenomenului mercenariatului 

presupune, în convingerea noastră, necesitatea implicării tuturor forţelor: politice, 

economice şi, nu în ultimul rând sociale. În sensul dat, susţinem pe deplin opinia 

doctrinarilor autohtoni potrivit cărora: „…depăşirea unei crize, indiferent de genul 

acesteia, este o sarcină general-socială complexă. Realizarea unei asemenea sarcini 

solicită conjugarea tuturor forţelor moral-intelectuale iar uneori şi fizice ale membrilor 

societăţii. . . ”[1, p. 6].  

Pe plan mondial, de-a lungul istoriei, se atestă o practică de utilizare a serviciilor 

mercenarilor, la care recurg anumite forţe, indiferent de religia, pe care o împărtășesc 

exponenții militanți ai acestor forțe şi fără a se atesta o anumită legitate ce ține de forma 

de guvernămînt a statelor, pe teritoriul cărora sau între care izbucnesc conflicte armate. 

În sensul respectiv observăm că, deşi se încearcă a face o legătură între prezenţa 

mercenarilor şi forma de guvernământ a statului care-i angajează, nu putem fi de acord 

cu acestă ipoteză în condiţiile în care, adoptarea unei sau altei forme de guvernământ 

nici pe departe nu demonstrează faptul că, anume aceasta ar duce preponderent la 

utilizarea serviciilor mercenarilor. Or, suntem pe deplin de accord cu opinia docrinarilor 

autohtoni, potrivit cărora „… nu există o formă de guvernământ ideală, bună, perfectă, 

deopotrivă pentru toate ţările şi pentru toate timpurile. Totul depinde de tradiţii, de 

cultură, de împrejurările concrete care deosebesc viaţa unui popor de a celorlalte…. ”[9, 

p. 19]. Aşa dar, recurgerea la serviciile mercenarilor are la bază un complex de factori 

determinativi, inclusiv mentalitate și voință politică, strategii și tactici militare 

considerate aplicabile, forţe umane disponibile și pregătirea militară a acestora, cultură 

și tradiție, iar forma de guvernământ a statului angajator poate juca și ea un anumit rol 

în acest complex determinant de circumstanțe.  

Investigarea științifică a factorilor intelectivi și volitivi, care stau la baza 

deciziei subiecților, care se antrenează în activitatea de mercenariat, a motivelor pentru 

care aceștea acționează, a scopilui urmărit și a formei vinovăției manifestate de către ei 

este de o actualitate deosebită și semnificație practică evidentă în condițiile, în care 

activitatea mercanarilor nu scade din amploarea sa. În această lucrare ne propunem 

investigarea formei şi criteriilor vinovăţiei subiectului infracţiunii de activitatea 

mercenarului. Lucrarea de faţă are ca scop studiul detaliat a laturii subiective a 
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infracţiunii de activitatea mercenarului cu analiza minuțioasă a factorilor enunțați 

anterior ce caracterizează vinovăţia subiectului acestei infracţiuni.  

Metodologie şi metode 

Întru realizarea scopului propus al prezentei investigații s-a recurs la utilizarea 

metodelor de analiză și sinteză, deducție și sistematizare. Metoda comparativă a servit 

elucidării aspectelor mai puţin studiate în doctrină vizavi de latura subiectivă a 

infracţiunii de activitatea mercenarului. Sistematizarea științifică a opiniilor exprimate 

în sursele doctrinare naționale și internaționale care tratează fenomenul mercenariatului 

a servit semnificativ la atingerea obiectivelor propuse ale prezentei investigații. În 

procesul cercetării a fost utilizată metoda raţionamentului (inductivă-deductivă), 

utilizarea căreia a dus, printre altele, și la formularea unei opinii proprii vizavi de forma 

vinovăţiei în activitatea mercenarilor ca infracţiune.  

Rezultate şi discuţii 

În legislaţia penală a Republicii Moldova, Activitatea mercenarilor, face parte 

din categoria infracţiunilor de război, fiind reglementată incriminarea în Capitolul I al 

Codului penal, alături de infracţiunile contra păcii şi securităţii omenirii. În contextul 

respectiv considerăm că cercetarea infracţiunilor de război şi caracterul internaţional pe 

care-l îmbracă este strîns legată de infracţiunea de activitatea mercenarilor ca atare.  

Referindu-se la incriminarea infracţiunilor internaţionale în legea penală a 

Republicii Moldova, autorii S. Brînza, V. Stati statuează: „Actualmente în lume este 

stabilit un sistem de reprimare a celor mai grave infracţiuni, printre care şi infracţiunile 

contra păcii şi securităţii omenirii, precum şi infracţiunile de război. Sistemul de 

reprimare stabilit de dreptul umanitar consacră competenţa instanţelor naţionale în 

judecarea persoanelor inculpate, instanţe care pot fi civile, militare sau speciale, cu 

condiţia să fie imparţiale şi legal constituite şi să aplice aceleaşi sancţiuni atât pentru 

propriii cetăţeni, câtşi pentru cei străini, pentru aceleaşi fapte” [2].  

Protocolul adiţional I din 1977 la Convențiile de la Geneva din 12 august 1949 

privind protecția victimelor conflictelor armate internaționale [10], la art. 47 defineşte 

mercenarul ca fiind persoana care:  

− este special recrutată în ţară sau în străinătate pentru a lupta într-un conflict 

armat; 

− ia parte directă la ostilităţi, participă la ostilităţi în vederea obţinerii unui 

avantaj personal şi îi este efectiv promisă, de o parte la conflict, o renumeraţie superioară 

aceleia plătite combatanţilor obişnuiţi;  

− nu este nici resortisant al unui stat beligerant şi nici rezident al teritoriului 

controlat de acesta; 

− nu este membru al forţelor armate ale beligeranţilor; nu a fost trimis de un alt 

stat decât cele beligerante, în misiune oficială în conflictul respectiv.  

Dispoziţia de la alin. (1) art. 141 CP RM Activitatea mercenarilor defineşte 

activitatea mercenarilor ca fiind: „Participarea mercenarului într-un conflict armat, la 
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acţiuni militare sau la alte acţiuni violente orientate spre răsturnarea sau subminarea 

orânduirii constituţionale ori violarea integrităţii teritoriale a statului”.  

Alineatul doi stipulează: (2) Angajarea, instruirea, finanţarea sau altă 

asigurare a mercenarilor, precum şi folosirea lor într-un conflict armat, în acţiuni 

militare sau în alte acţiuni violente orientate spre răsturnarea sau subminarea 

orânduirii constituţionale ori violarea integrităţii teritoriale a statului [6].  

Deși în conținutul alin. (1) art. 141 CP RM nu este prevăzut expres faptul că, 

decizia persoanei de a fi angajată în trupele de mercenari este luată pe cont propriu şi 

urmăreşte obţinerea unui profit, doctrina relevă aspectul dat. Astfel, potrivit autorilor 

români Dragoman I, Străinu E. , definiţia oferită de Protocolul adiţional I din 1977 

evidenţiază caracterul privat al angajamentului mercenarului, participarea directă şi 

efectivă la ostilităţi, elementul de extraneitate faţă de teatrul de război ori forţele 

armate ale beligeranţilor ca şi motivaţia materială a angajării [7, p. 91-91].  

Totodată, în sensul alin. (2) art. 141, decizia de angajare, instruire, finanţare 

sau altă asigurare a mercenarilor, precum şi folosirea lor într-un conflict armat, în 

acţiuni militare sau în alte acţiuni violente orientate spre răsturnarea sau subminarea 

orânduirii constituţionale ori violarea integrităţii teritoriale a statului, în dependenţă 

de fiecare modalitate de realizare a laturii obiective, poate fi luată atât pe cont propriu 

cât şi în înţelegere prealabilă între două sau mai multe persoane, evoluând până la gradul 

de coparticipare.  

Practică mercenariatului este privită de societate din diverse puncte de vedere: 

o practică sângeroasă şi ucigaşă - din perspectiva unor membri ai societăţii; o metodă 

de a avea un venit - pentru cei racolaţi şi înrolaţi în scopul obţinerii mijloacelor 

financiare; o metodă de stăpânire prin subminare – pentru cei care angajează/utilizează 

mercenarii şi o practică promiţătoare de adrenalină - pentru cei nostalgici după 

romantismul luptelor.  

Indiferent din care perspectivă este privită această activitate, mercenariatul a 

fost, este şi va fi o meserie aducătoare de moarte. Or, mercenarul este conştient de faptul 

că, urmează să lupte şi să omoare, riscând şi acceptând uneori chiar propria moarte 

pentru o cauză care nu-i aparţine.  

Potrivit legii penale a Republicii Moldova subiect al infracţiunii de mercenariat 

poate fi orice persoană fizică responsabilă, care a atins vârsta de 16 ani. Ne exprimăm 

convingerea, că infracţiunea de mercenariat se săvârşeşte doar cu intenţie directă atât în 

sensul alin. (1) cît şi cel al alin. (2) art. 141 Cp. Și aceasta pentru următoarele motive. 

Persoana care recurge la acţiunile de mercenariat fie că participă la conflictul armat, fie 

că angajează, recrutează, instruieşte, utilizează, etc. mercenarii, este conştientă de 

caracterul prejudiciabil al acţiunilor sale, prevede urmările şi doreşte în mod conştient 

săvârşirea actelor respective în schimbul unei remunerări materiale sau a unei satisfacţii 

argumentate ideologic.  

Scopul activităţii de mercenariat în esenţă, poate fi împărţit în două categorii:  
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- scopul principal – scopul angajatorului, ghidat de intenţia de a obţine 

răsturnarea sau subminarea orânduirii constituţionale a unui stat ori violarea integrităţii 

lui teritoriale (apare în circumstanţele dispoziţiei de la alin. (2) art. 141 Cp.);  

- scopul secundar, al mercenarului (apare în circumstanţele descrise în 

dispoziţia de la alin. (1) art. 141 CP RM), care până la urmă este conex în careva măsură 

scopului angajatorului, dar nici pe departe nu întotdeauna coincide cu scopul celui 

dintâi.  

Cu referință la scopul urmărit de mercenar menţionăm că, deşi la general, 

mercenarul luptă pentru interesele angajatorului, scopul său nu întotdeauna coincide cu 

al acestuia. Or, prin excluderea factorului ideologic, în majoritatea cazurilor scopul 

mercenarilor este de a obţine mijloacele financiare promise, iar în esenţă adesea nu-l 

preocupă prea mult, interesele cui anume serveşte. Indiferent de factorii care au făcut o 

persoană să accepte practicarea mercenariatului, faptul aplicării violenţei şi nu în 

ultimul rând al uciderii, fie din convingeri ideologice, fie din interes material rămâne 

acelaşi. Or, pus în faţă în faţă cu propunerea de a omorî pentru bani, un mercenar 

întotdeauna ar avea opţiunea „de a nu accepta”.  

O altă situaţie ar fi în ipoteza în care persoana se înrolează în trupele de 

mercenari în urma unui şantaj şi ameninţare spre exemplu, la adresa vieţii, sănătăţii şi 

siguranţei membrilor familiei sale. În circumstanţele respective la prima vedere scopul 

este nobil – „protejarea familiei cărora le-a jurat credinţă şi devotament”. Probabil că 

da! Însă pentru protejarea familie proprii el este de acord să ucidă alte zeci de familii, 

fapt care acordă o nuanţă gri asupra nobleţii scopului său. Totuşi în cazul respectiv 

urmează să ne referim la intenţia directă, care este un element indispensabil pentru 

calificarea activităţii mercenarilor. Astfel că, în ipoteza descrisă mai sus, vizavi de 

forma vinovăţiei persoanei care se angajează în trupele de mercenari în urma unei 

constrîngeri de orice natură, nu putem atesta intenţia directă a făptuitorului, chiar dacă, 

acesta în mod conştient acceptă înrolarea sa în trupele beligerante şi participarea sa la 

conflictul armat sub imperiul constrângerii morale sau fizice.  

De asemenea, un aspect important pentru procesul de calificare a unei fapte 

infracţionale care conţine semnele componenţei de infracţiune prevăzută la art. 141 CP 

RM, este şi acela că, persoana care a fost recrutată pentru a participa la un conflict armat 

în calitate de mercenar, poate nici să nu ajungă nemijlocit în cadrul acestor lupte. De 

exemplu, persoana a fost recrutată, angajată în trupele de mercenari, instruită, însă din 

anumite motive independente de voinţa atât a angajatorului/finanţatorului, cât şi a 

mercenarului, acesta din urmă nu a participat nemijlocit în cadrul acestor lupte. În 

ipoteza respectivă putem vorbi de o tentativă la infracţiunea prevăzută de art. 141 CP 

RM.  

În sensul menţionat doctrinarii autohtoni S. Brînza şi V. Stati susţin că: 

„Participarea mercenarului într-un conflict armat, la acţiuni militare sau la alte acţiuni 

violente nu exclude participarea în: formaţiunile paramilitare neprevăzute de legislaţia 

Republicii Moldova; bande armate; dezordini în masă; rebeliune armată etc. În astfel 

de cazuri, este necesară calificarea suplimentară conform art. 282, 283, alin. (2) art. 

285, art. 340 sau altor articole din Codul penal. ”[3] 
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Pe de altă parte, ţinem să invocăm opinia autoarei M. Frunze [8. ], cu care 

suntem de acord și potrivit căreia, „De esența activității de mercenariat este nu atât 

desfășurarea de activități violente, care pot forma latura obiectivă a infracțiunii de 

activitate a mercenarilor, cât participarea la un conflict armat între state al cărui 

cetățean nu este persoana respectivă sau la acțiuni violente îndreptate împotriva unui 

stat, în scopul obținerii de foloase materiale. ” 

Pe de altă parte, analizând profilul cetăţenilor moldoveni care aleg să lucreze în 

calitate de mercenari în sud-estul Ucrainei și Siria, constatăm că, aceștea sunt, de obicei, 

persoane din familii defavorizate, iar motivația financiară este cea care îi determină să 

facă acest pas.  

În contextul dat, referindu-ne direct la profilul unui mercenar moldovean, 

considerăm important pentru lucrarea de faţă să facem referire la faptul că, încă la 12 

iulie 2017 în Comisia parlamentară securitate națională, apărare și ordine publică, 

condusă atunci de către fostul deputat Roman Boțan, a fost discutat acest subiect. Fostul 

Deputat Roman Boțan a declarat, după ședința Comisiei, că puține persoane aleg 

activitatea de mercenariat din motive ideologice. „Sunt cetățeni care lucrează peste 

hotare, de obicei în Federația Rusă. Ei provin din familii socialmente defavorizate. 

Motivația financiară este cea care îi determină pe majoritatea să facă acest pas. Prea 

puțini aleg să lucreze ca mercenari din motive ideologice”, a precizat el. Fostul 

Deputatul a mai menționat că sunt mai multe metode de racolare: „Ea are loc în mod 

diferit. Cineva se duce în mod direct, altcineva este întrebat dacă vrea să meargă în 

această direcție, să facă bani” [11].  

În contextul menţionat vizavi de factorul volitiv al subiectului infracţiunii de 

activitatea mercenarilor, merită menţionată în lucrarea de faţă, opinia francezului Bob 

Denard care a luptat timp de cincizeci de ani ca mercenar, începînd luptele de la vîrsta 

de 15 ani împotriva naziștilor, experienţe care mai apoi l-au condus în multe țări, să 

apere cauzele în care credea și bărbați care aveau nevoie de el. Pe parcursul acestor ani 

a purtat mai multe nume: Robert Denard din Indochina a devenit Monganga, „vrăjitorul 

care vindecă sufletele” în Katanga, apoi Mister Bob în Yemen, Gilbert Bourgeaud în 

Biafra, Henry Thomas sau Mustapha M’hadjou în Comore. A fost mecanic, ofițer de 

poliție, soldat, ofițer, mediator, membru al consiliului de administrație, consilier etc. , 

şi nu s-a considerat niciodată mercenar în sensul care este perceput de oameni. Indiferent 

de misiunea sa, Bob Denard susţine că nu a luptat niciodată împotriva intereselor 

Franței, servind-o dimpotrivă în timpul unor conflicte delicate, pentru că este și o altă 

istorie a decolonizării și a luptelor de putere internaționale, bogate în revelații, 

considerându-se doar un om care a crezut în puterea angajamentului, loialității și onoarei 

[5].  

Astfel, Bob Denard fost luptător în trupele de mercenari de mai bine de 50 de 

ani pe parcursul vieţii sale, în cartea sa autobiografică menţionează, [5] că, “urăşte 

cuvântul mercenar care-i face pielea de găină, anume pentru ceea ce reprezintă în 

mintea oamenilor: un individ fără credință sau lege, gata să se vândă celui mai mare 

ofertant, distrugând totul în calea sa, disprețuind oamenii. ”  
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Latura subiectivă a infracţiunii de mercenariat se caracterizează, reiterăm, prin 

intenţie directă. După cum am menționat, persoana care recurge conştient la acţiunile 

de mercenariat este conştientă de caracterul prejudiciabil al acţiunilor sale, prevede 

urmările şi doreşte în mod conştient săvârşirea actelor de violenţă în schimbul unei 

remunerări materiale.  

Vizavi de scopul și motivul subiectului infracțiunii putem releva faptul că, în 

mare parte, mercenarul urmărește obținerea unor avantaje. Mercenarul nu are nicio 

legătură legală cu statul pe teritoriul căruia are loc un conflict armat. Mercenarii sunt 

transportați pe teritoriul unui stat suveran, (aruncat) în culise, cu respectarea strictă a 

unor măsuri de conspirație sau sosesc oficial în țară, de exemplu, ca turiști, trecând 

ulterior la o poziție neoficială și participând la activități ilegale.  

În cele din urmă, un mercenar nu trebuie trimis de un stat care nu este implicat 

într-un conflict armat pentru a îndeplini îndatoririle oficiale ca membru al forțelor sale 

armate. Acest criteriu permite să se facă o distincție între mercenari și consilieri militari. 

Acestea din urmă sunt trimise într-un stat străin pe baza unor acorduri bilaterale pentru 

a ajuta la crearea forțelor armate, la formarea personalului militar și la formarea trupelor, 

dar nu participă direct la ostilități [12, p. 66].  

 Pe de altă parte, literatura de specialitate rusă preponderent face referire la 

faptul că, o persoană poate fi recunoscută ca mercenar, dacă participarea sa în conflictul 

armat a fost pentru compensații materiale. Autorul rus Izianov menţionează că, absența 

în norma rusă vizavi de un mercenar a unui atribut clarificator privind valoarea 

remunerației indică faptul că conceptul intern al unui mercenar în această parte este 

mai reușit decât dreptul internațional, deoarece permite urmărirea penală a celor care 

primesc pentru activitatea de mercenar orice remunerare, inclusiv mai puțin în 

comparație cu combatanții [13].  

În plus, potrivit legilor și convențiilor, numai cineva care luptă pentru câștig 

material este considerat un mercenar, de aceea deseori „gâștele sălbatice” se 

poziționează ca „trupe însoțitoare”, de exemplu, șofer, bucătar sau cartograf (în 

conformitate cu Protocolul adiţionaţ nr. I la Convenţiile de la Geneva din 12 august 

1949 privind protecţia victimelor conflictelor armate internaţionale, similar nu sunt 

considerate treburi militare) [10]. Așa se observă că Companiile Militare Private 

experimentate în mod oficial, nu vând soldați și ofițeri, ci experți militari, care din pură 

șansă știu să tragă bine.  

Pe de altă parte, este necesar ca persoana să fie remunerată pentru activitatea de 

mercenar pentru a califica infracţiunea în baza art. 141 CP RM. Important pentru 

calificare este faptul că persoana în mod conştient a acceptat să participe la conflictul 

armat sau raportând la alin. (2) art. 141 CP RM, persoana în mod conştient a întreprins 

acţiuni de recrutare, angajare, utilizare, finanţare, acordare de ajutor etc. , mercenarilor 

pentru a participa în cadrul unui conflict armat. Anume factorul volitiv și cel intelectiv, 

forma vinovăţiei cu care acționează aceste persoane urmează a fi cercetate şi investigate 

minuţios în procesul de calificare a infracţiunii de activitatea mercenarilor. În condiţiile 

respective suntem de părere că, obţinerea unor beneficii materiale de către o persoană 

care cade sub incidenţa alin. (2) a art. 141 CP RM, urmează a fi tratat ca circumstanţă 
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agravantă a infracţiunii de activitatea mercenarului. Or, scopul obţinerii unor beneficii 

materiale denotă natura egoistă şi cinică a făptuitorului.  

În literatura de specialitate interesul material constituie motivul generat de 

necesitatea făptuitorului de a-și spori activul patrimonial (de a obţine sau de a reţine un 

câștig material) sau de a-și micșora pasivul patrimonial (de a se elibera de cheltuieli 

materiale). Agravanta analizată operează numai atunci când s-a stabilit că, tocmai 

interesul material a servit ca pretext pentru săvîrşirea infracţiunii (adaptarea subliniată 

ne aparţine) [4, p. 56].  

Potrivit doctrinarilor autohtoni, Sergiu Brînza şi Vitalie Stati, din definiţia 

noţiunii de interes material reiese că interesul material se poate prezenta sub următoarele 

forme:1. Motivul generat de necesiattea făptuitorului de a obţine un cîştig material; 2. 

Motivul generat de necesitatea făptuitorului de a obţine un cîştig material pentru sine; 

3. Motivul generat de necesitatea făptuitorului de a se elibera de cheltuieli materiale; 4. 

Motivul generat de dorinţa făptuitorului de a asigura un cîştig material unor terţe 

persoane.  

Potrivit autorilor menţionaţi supra, interesul material constă în orice folos, 

beneficiu sau avantaj material, direct sau chiar indirect, nu însă într-o simplă satisfacţie 

morală. Interesul material este direct atunci când făptuitorul urmăreşte să aibă o 

satisfacţie personală de pe urma obţinerii sau reţinerii câştigului material. Interesul 

material este indirect atunci când făptuitorul urmăreşte să asigure un câştig material 

unor terţe persoane [ 2, p. 148]. Lipsesc temeiurile calificării faptei din interes material, 

dacă interesul material apare la făptuitor ulterior momentului în care îşi finalizează 

executarea faptei prejudiciabile [2, p. 151].  

Motivele pentru care un individ ar alege să se înroleze în trupele de mercenari 

pot fi lesne deduse în unele cazuri din ofertele prezentate la etapa de recrutare. De 

exemplu, Legiunea Franceză pe lîngă recompense, promite că după 5 ani de serviciu 

mercenarul poate conta pe cetățenia franceză, iar după nouăsprezece ani, beneficiază de 

o pensie pe viață.  

Inclusiv în cazul comiterii omorului intenționat motivele ce-l ghidează pe un 

mercenar sunt cu totul diferite de motivele, pentru care comite un omor intenționat 

oricare altă persoană. Astfel, fostul mercenar Bob Denard, menţionat mai sus, în 

autobiografia sa, menționează, cităm: “Foarte des m-am regăsit în următoarea situație: 

dacă nu ucid, mă vor ucide. . . Și nu a mai rămas de ales. Dar niciodată în viața mea 

nu am omorât de plăcere. Și nu am împușcat niciodată o femeie sau un copil. Același 

lucru este valabil și pentru revoluții: nu le-am comis din capul meu. A fost o meserie, 

nu un hobby. ”[5].  

Referitor la infracţiunea de omor în literatura de specialitate se susţine ideea că, 

interesul material trebuie să premeargă omorul, nu să-l succeadă; în caz contrar, 

lipsesc temeiurile aplicării agravantei analizate. De asemenea, este necesar a menţiona 

că, pentru existenţa omorului săvârșit în interes material, este suficient a constata că 

făptuitorul a urmărit anume un astfel de interes, indiferent dacă a realizat sau nu acel 

interes [4, p. 57]. Susţinem întru totul această opinie şi considerăm că afirmaţiile 

respective sunt perfect aplicabile şi în cazul infracţiunii de activitatea mercenarilor 
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săvârşită din interes material (în cazul infracţiunii de la alin. (2) art. 141 Cp). Din 

considerentele menţionate supra, considerăm oportună modificarea legii penale, 

conform căreia urmărirea obţinerii mijloacelor financiare, bunurilor materiale etc. , din 

activitatea mercenarilor să fie apreciată drept circumstanţă agravantă a infracţiunii 

prevăzută la art. 141 alin. (2) CP RM.  

Latura subiectivă a infracțiunii de activitatea mercenarilor are propria sa 

specificitate unică. Momentul intelectual al mercenarismului constă în conștientizarea 

de către persoană nu numai a naturii acțiunilor sale, ci și a semnificației lor sociale. 

Momentul volitiv constă în capacitatea de a efectua acțiuni generate de efortul intern 

necesar implementării lor. Conștiința contribuie la evaluarea corectă a naturii faptei, 

gradul pericolului său social și înțelegerea conținutului real și a semnificației sale 

sociale [14].  

Suntem pe deplin de acord cu afirmaţia precum că, infracțiunea de activitatea 

mercenarilor este comisă exclusiv cu intenție directă şi susţinem ideea autorului rus 

Korotkii precum că, nici nu poate exista altă părere: forma și tipul de vinovăție rezultă 

din însăși construcția corpus delicti [15, p. 275-276]. Acelaşi autor susţine pe bună 

dreptate: „Cauza internă a actelor mercenare este motivația criminogenă a persoanei. 

Motivele mercenarilor străini au întotdeauna o natură egoistă și în majoritatea 

cazurilor, acestea coincid cu motivele organizatorilor de crime teroriste” [16, p. 48-

52].  

O cauză externă a mercenarismului este situația internațională ce se constituie 

la un anumit moment, care se caracterizează prin existența unor ostilități sau declanșarea 

unui conflict armat în regiune. Din contextul regional existent deducem o ipotetică 

deocamdată, dar foarte aproape de realitate o ameninţare la adresa securităţii Republicii 

Moldova în condiţiile existenţei conflictului armat din Ucraina şi a conflictului îngheţat 

din stânga Nistrului.  

Potrivit doctinei ruse, cu care nu putem să nu fim de acord, pericolul social al 

mercenarismului constă în faptul că un grup de oameni se formează în societatea umană 

a cărei ocupație profesională este ucigătoare, provocând prejudicii grave sau de altă 

natură asupra sănătății persoanelor care participă la un conflict armat sau la operațiuni 

militare, sau distrugând averea economică, culturală națională a statelor și proprietatea 

civilă [14]. Scopul lor este de a stabili controlul nu numai în viața socială, politică, 

economică a societății, ci și în distribuirea bogăției naturale a țărilor respective. Acest 

lucru este confirmat de faptele participării mercenarilor la conflicte armate din țări 

precum: Ucraina, Afganistan, Tadjikistan, Algeria, Bangladesh, Maroc, Siria, Libia etc.  

Latura subiectivă a infracțiunii prevăzute de art. 141 CP RM se caracterizată 

prin intenție directă şi se manifestă și în aceea că, făptuitorul este conștient de natura 

periculoasă din punct de vedere social a participării la conflictul armat sau recrutării, 

formării, finanțării sau a altor suporturi materiale ale mercenarului sau utilizarea 

acesteia în conflictele armate sau operațiunile militare și dorește să comită toate, mai 

multe sau una dintre acțiunile enumerate aici.  

În final, remarcăm apariția unor noi tendințe în materie de mercenarism: 

recrutarea de mercenari de către organizații private militare sau de securitate 
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specializate în furnizarea serviciilor lor pe piața internațională, precum și participarea 

unui mercenar la conflictele armate sau ostilități ca parte a unor astfel de organizații, și 

recrutarea de mercenari prin intermediul mass-media și internetului, precum și a legii 

acestora de evaluare.  

Împărtăşim aceeaşi opinie cu autoarea Şandieva Nazira care susţine pe bună 

dreptate că, având în vedere noile tendințe, în primul rând, la nivel internațional, 

statutul organizațiilor militare private ar trebui să fie clar definit, cu specificarea 

preocupărilor acceptabile (de exemplu, furnizarea de servicii de securitate și consilieri 

militari etc.) și ale celor inacceptabile în activitățile lor (activitatea militară, 

interferențe în conflictele armate, participarea la orice acțiuni și operațiuni militare, 

crearea de forțe armate private și utilizarea mercenarilor în acest context) [17].  

Concluzii 

Ca rezultat al cercetării tematicii propuse, formulăm următoarele concluzii.  

Latura subiectivă a infracţiunii de activitatea mercenarilor se caracterizează prin 

intenţie directă. Forma vinovăţiei subiectului activităţii de mercenariat este strict 

determinată de conjugarea factorului intelectiv cu cel volitiv în conștiința și voința 

făptuitorului. Scopul infracţiunii de activitatea mercenarilor prevăzut la alin. (1) art. 141 

CP RM poate îmbrăca mai multe forme: obţinerea unui profit, impunerea unor doctrine 

ideologice, răsturnarea sau subminarea orânduirii constituţionale ori violarea integrităţii 

teritoriale a statului.  

Deşi mercenarul participă într-un conflict armat, la acţiuni militare sau la alte 

acţiuni violente scopul acestuia poate fi și altul decît răsturnarea sau subminarea 

orânduirii constituţionale ori violarea integrităţii teritoriale a statului, aşa cum este 

stipulat actualmente în dispozițiile art. 141 alin. (1) CP RM.  

În scopul perfecţionării legislaţiei penale considerăm necesară evidențierea 

scopului de profit din rândul celelalte scopuri care pot fi urmărite la săvîrşirea 

infracţiunii de activitatea mercenarilor cu înăsprirea răspunderii penale pentru urmărirea 

scopului nominalizat la săvârșirea infracțiunii analizate. Considerăm că, scopul obţinerii 

mijloacelor financiare în urma săvârșirii infracțiunii de activitatea mercenarilor ar fi 

oportun să fie prevăzut ca circumstanţă agravantă. Astfel, propunem completarea art. 

141CP RM cu alin. (3) având următorul conţinut: „ (3) Acţiunile prevăzute la alin. (2) 

săvîrşite din interes material se pedepsesc cu închisoare de la 9 la 12 ani”.  
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Abstract. The vocational training of the adult is regulated by the Order no. 129/2000 

re-published in the Official Monitor of Romania, Part I no. 711 of 30/09/2002 and the 

Methodological rules of application. Adults can participate in programs of vocational training 

under the provisions of the law, without discrimination of age, sex, race, ethnic origin, political 

or religious affiliation, with the condition that they have the necessary age to initiate working 

relationship. A profession with a clear defined status involves some features at national level of 

its training and practicing according to well-established curricular requirements by the 

evolution in the timeliness of general norms and specific norms of training and specialization. 

Some authors define vocational training as a set of actions for the determination of people and 

http://moodle/
https://deschide.md/ro/stiri/social/14665/Profilul-mercenarilor-moldoveni-care-lupt%C4%83-%EEn-Ucraina-%C8%99i-Siria.htm
https://deschide.md/ro/stiri/social/14665/Profilul-mercenarilor-moldoveni-care-lupt%C4%83-%EEn-Ucraina-%C8%99i-Siria.htm


330 

 

 

groups to realize with competence the requirements of their actual functions, in this case the 

central concept being that of competence. The problem of research: Romania should align with 

the European norms in the field of training the adults according to the occupational standards 

and the performance indicators. The topic of research: analyzing the needs of continuous 

training of the employees in the socio-behavioral field and the opportunities for continuous 

training. Vocationnal training ensures the quality of the services provided, the motivation of the 

specialist for personal development and the avoidance of burnout. The vocational training must 

propose to the consumer of the educational and training service a system that covers the training 

needs, to be attractive and operative through its offer, the flexibility and the individual approach. 

Only in these conditions, the vocational training system will be competitive, it would offer quality 

services that can respond operatively to the contemporary demands of vocational development 

and training.  

Rezumat. Fоrmarea рrоfesiоnala a adultilоr este reglementata de Ordonanţa 

Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, nr. 711 din 30 septembrie 2002, cu modificările şi completările 

ulterioare (Legea Nr. 167 din 28 mai 2013, în Monitorul Oficial nr. 318 din 3 iunie 2013) și 

Nоrmele metоdоlоgiсe de aрliсare. Adulții роt рartiсiрa la рrоgrame de fоrmare рrоfesiоnala 

in соnditiile legii, fara disсriminari рe сriterii de varsta, sex, rasa, оrigine etniсa, aрartenenta 

роlitiсa sau religiоasa, сu соnditia sa aiba varsta la сare роt stabili raроrturi de munсa. О 

рrоfesie сu un statut сlar definit рresuрune reрere la nivel naţiоnal de fоrmare şi рraсtiсare a 

aсesteia duрă сerinţe сurriсulare bine stabilite de evоluţia în timр a nоrmelоr generale şi a сelоr 

sрeсifiсe de fоrmare şi sрeсializare. Unii аutоri dеfinеsc fоrmаrеа cа fiind un аnsаmblu dе 

аcţiuni cаrе dеtеrmină cа оаmеnii şi gruрurilе să-şi rеаlizеzе cu cоmреtеnţă cеrinţеlе funcţiilоr 

lоr аctuаlе, în аcеst cаz cоncерtul cеntrаl fiind cеl dе cоmреtеnţă. Рrоblema investigației: 

Rоmânia trebuie să se alinieze nоrmelоr eurорene în dоmeniul instruirii аdulțilоr conform 

stаndаrdеlоr оcuраțiоnаlе și a indicatorilor de рerfоrmanţa. Fоrmarea рrоfesiоnală asigură 

calitatea serviciilor prestate, motivația specialistului pentru dezvoltare personală și evitarea 

arderii profesionale. Fоrmarea рrоfesiоnală trebuie să propună consumatorului serviciului 

educațional și de formare un sistem care să acopere nevoile de formare, să fie atractiv și operativ 

prin oferta sa, flexibilitatea și abordarea individuală. Doar în aceste condiții sistemul de formare 

profesională va fi competitiv, ar oferi servicii de calitate care poate să răspundă operativ la 

cerințele contemporane de dezvoltare și formare profesională.  

Keywords: personal development, lifelong learning, occupational standards, 

motivational factors, development needs, educational offer, vocational training.  

Termeni-cheie: dezvoltare personală, formare continuă, standarde ocupaționale, 

factori motivaționali, nevoi de dezvoltare, oferta educațională.  

În societatea modernă, în condițiile unei competitivități acerbe în sistemele 

profesionale, dezvoltarea personală și formarea profesională sunt exigențe indiscutabile. 

Individul de astăzi are nevoie de un arsenal de achiziții care să-i asigure accesul la varii 

domenii de realizare profesională, să-i ofere posibilitatea de a soluționa probleme și 

situații ad hoc prin abordări creative și complexe.  

Prin urmare, aspectul dezvoltării personale în contextual dezvoltării 

profesionale este unul foarte valoros, atât timp cât profesionistul trebuie să fie într-o 

evoluție continuă.  

Analizând specificul educaţiei adulţilor, Guy Avanzini, profesor de ştiinţele 

educaţiei la Universitatea Lyon II, insistă asupra nevoii adultului de „ perfecţiune”, de 
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„ creştere” şi de „independenţă”. Individul aflat în proces de „ adultizare” caută 

autonomie, statut profesional, inserare într-o reţea relaţionară caracterizată prin 

afecţiune, stabilitate socială. Adultizarea implică o unificare a personalităţii prin 

integrarea factorilor afectivi, intelectuali, sociali, ceea ce conduce la armonizarea vieţii 

private şi a vieţii publice [apud 3].  

Oamenii aflați în procesul actualizării sinelui nu au deficite serioase 

decompensate și trebuie considerați ca fiind eliberați de nevoia de creștere, maturizare, 

dezvoltare, într-un cuvânt, de împlinirea și actualizarea naturii lor celei înalte, 

individuale și de specie. Acțiunile unor astfel de oameni izvorăsc din dezvoltare și se 

exprimă fără effort [11, p. 352].  

Donald E. Super a definit conceptul despre sine ca „imaginea despre sine într-

un anumit rol, situaţie sau poziţie, efectuând un anume set de funcţii, sau într-o reţea de 

relaţii” [19, p. 18].  

Super utilizează Modelul arcadei şi Curcubeul viaţă-carieră (Archway Model şi 

Life-Career Rainbow) pentru a zugrăvi diverşii determinanţi personali (de ex. aptitudini, 

valori, nevoi) şi situaţionali (de ex. familia, comunitatea, economia, societatea) care dau 

formă constelaţiei de roluri de viaţă pe care indivizii le joacă pe durata vieţii şi care 

interacţionează pentru a influenţa dezvoltarea conceptelor despre sine ale persoanei. În 

aceste modele, Super conturează atât procesele longitudinale ale dezvoltării carierei cât 

şi conţinutul specific situaţiei de luare a deciziilor privind cariera. Deciziile care privesc 

cariera reflectă încercările noastre de a traduce auto-cunoaşterea (conceptele noastre de 

sine) în termeni ai carierei [16].  

Dezvoltarea personală este importantă în atingerea obiectivelor profesionale, or, 

toate schimbările individuale (cunoașterea propriei persoane, îmbunătățirea sinelui) vor 

declanșa și dezvoltarea profesională, motivația spre creștere profesională.  

Nu mai puțin important ar fi ca și compatrioții noștri, care și-au încheiat 

parcursul în învățământul formal, să constate că dezvoltarea personală prin formare este 

și o plăcere, și o bucurie, așa cum declară înaltele foruri europene. Este evident că 

educația adulților nu se referă doar la formare profesională continuă (cum s-a vehiculat 

o bună bucată de timp), ci acoperă și domeniul așa-numitei formări generale a adulților, 

care are ca obiectiv ajutorarea omului să înțeleagă mai bine realitatea culturală, viața 

comunitară; să interacționeze mai reușit cu semenii [13].  

Dezvoltarea personală înseamnă acțiune. Nu te poți dezvolta personal doar dacă 

participi la cursuri sau citești cărti de dezvoltare personală. Important este să se vada 

progresul, schimbarea, efectele acțiunilor întreprinse. Dezvoltarea personală este 

acțiunea de a se dezvolta și rezultatul ei. Așadar dacă azi ești exact ca și ieri, poți spune 

că ai identitate, dar nu că te-ai dezvoltat [6, p. 4].  

Formarea nu e un simplu proces de achiziţie, ci implică o transformare a 

ierarhiilor interne, implică dobîndirea unui alt mod de a (inter)acţiona, se prezintă ca o 

intervenţie profundă, globală, implică depăşirea atitudinii de „consum” (în instruire, 

învăţare), pasajul spre interacţiune [15].  
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Formarea continuă înglobează o realitate vastă. Obiectivele care ghidează 

activităţile de formare sunt grupate pe trei axe de dezvoltare: dezvoltare personală, 

dezvoltare în raport cu nevoile organizaţionale şi dezvoltare profesională [8].  

Procesul de lifelong learning devine cu atât mai actual cu cât studiile ştiinţifice 

recente au demonstrat necesitatea învăţării la adulţi şi faptul că deosebirile dintre 

învăţarea realizată de copii şi adulţi nu se limitează la grad, ci includ şi aspecte calitative, 

referitoare chiar la inteligenţă [9, p. 443].  

Participarea la dezvoltarea profesională continuă este în mod clar legată de 

promovare sau de un sistem de avansare la un grad profesional superior. Cu toate 

acestea, dezvoltarea profesională reprezintă rareori singura condiţie pentru avansare. 

Aceasta este mai degrabă doar una dintre cerinţele necesare sau este considerată ca fiind 

un avantaj important [18, p. 60].  

Teoria (Life-Career Rainbow sau Lifespan Development Theory) propusă de 

Donald E. Super, definește o carieră ca combinația și secvența de roluri jucate de o 

persoană pe parcursul vieții „combinația simultană între rolurile de viaţă pe care le 

jucăm constituie stilul de viaţă; combinarea lor secvenţială structurează spaţiul lor de 

viaţă şi constituie ciclul de viaţă. Structura totală reprezintă modelul carierei” [19].  

Conform teorei curcubeului, există mai multe stadii de dezvoltare și pentru 

fiecare sunt specifice anumite roluri și responsabilități:  

(1) creşterea-(growth), copiii se identifică uşor cu cei din jurul lor, încep să îşi 

conştientizeze propriile interese şi abilităţi în relaţie cu lumea profesională.  

(2) explorative (exploration) îşi testează fanteziile ocupaţionale în şcoală în 

grupul de prieteni, etc. (14-25 ani). Se cristalizează preferinţe vocaţionale şi se optează 

pentru o direcţie de educaţie sau alta.  

(3) fixarea (establishment), presupune stabilirea unui domeniu ocupaţional şi 

promovarea.  

(4) menţinere (maintenance) presupune efortul de a păstra intacteachiziţiile pe 

plan profesional, dar şi refuzul unei eventuale stagnări.  

(5) declinul (decline) este marcată de orientarea spre activităţile personale, 

interesul pentru pensionare şi pentru petrecerea timpului liber.  

În literatura de specialitate se remarcă faptul că luarea în considerare a etapelor 

vieții profesionale a unei persoane, care se încadrează în triada tradițională copilărie - 

maturitate - bătrânețe, încetează să corespundă realităților piații muncii. Această triadă 

este descrisă astfel: (1) copilăria are conținutul său: studiile și pregătirea pentru 

activitatea profesională; (2) maturitatea implică implementarea activităților 

profesionale; (3) bătrânețea - timpul pentru a încheia o carieră profesională și a extinde 

timpul pentru agrement. Potrivit autorilor, în prezent, o persoană în timpul vieții sale 

profesionale își poate părăsi job-ul munca de mai multe ori din diverse motive și la 

diferite perioade de vârstă: în scopul formării avansate și al dobândirii de noi abilități, 

însușirea noilor tehnologii în cadrul profesiei sale; recalificare, obținerea unei noi 

profesii; din cauza circumstanțelor familiale; din cauza șomajului involuntar, etc. 

Perioada de maturitate acum departe de a reprezenta întotdeauna o mișcare progresivă 
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spre culmile excelenței profesionale, are adesea o traiectorie mai confuză. Iar perioada 

îmbătrânirii, îndepărtându-se de îndatoririle profesionale, se schimbă semnificativ, 

întinzându-se în timp. Persoanele în vârstă preferă adesea să-și continue munca, dar în 

alte condiții, mai potrivite pentru ei: part-time, cu mai multe vacanțe pe parcursul anului, 

lucrează la un contract special, pot începe o „a doua” carieră sau pot începe propria 

afacere [4].  

Etapele date oferă o idee destul de clară a traiectoriei în etapă liniară a 

dezvoltării profesionale a unei persoane, care în prezent începe să își piardă valoarea 

absolută din cauza fenomenelor de criză de pe piața muncii.  

Fenomenele de criză în ocuparea forței de muncă, ale căror consecințe sunt lipsa 

de muncă stabilă, lipsa de garanție și potențialul pericol de pierdere a acesteia, 

încurajează psihologii să reconsidere abordările tradiționale în domeniul orientării în 

carieră și a suportului psihologic pentru o carieră profesională. În psihologia străină, a 

fost propus un nou termen - angajabilitatea, considerată de autori ca o combinație de 

trei componente: (1) adaptabilitate personală, (2) identitate profesională, (3) capital 

social și uman [7].  

În continuare vom analiza sistemul de fоrmare рrоfesiоnală a adulțilоr în 

România, reglementata de Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000 privind formarea 

profesională a adulţilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 711 

din 30 septembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare [17].  

О рrоfesie сu un statut сlar definit рresuрune reрere la nivel naţiоnal de fоrmare 

şi рraсtiсare a aсesteia duрă сerinţe сurriсulare bine stabilite de evоluţia în timр a 

nоrmelоr generale şi a сelоr sрeсifiсe de fоrmare şi sрeсializare.  

Рrоblema investigației: Rоmânia trebuie să se alinieze nоrmelоr eurорene în 

dоmeniul instruirii аdulțilоr conform stаndаrdеlоr оcuраțiоnаlе și a indicatorilor de 

рerfоrmanţă.  

Legea Educației Naționale 1/2011 [10] prevede cadrul general de reglementare 

și integrare pentru învățarea pe tot parcursul vieții în România.  

Învățarea pe tot parcursul vieții înseamnă toate activitățile de învățare 

desfășurate de fiecare persoană de-a lungul vieții în contexte formale, non-formale și 

informale, în scopul dobândirii sau dezvoltării competențelor dintr-o perspectivă 

multiplă: personală, civică, socială sau profesională. Învățarea pe tot parcursul vieții 

include educația și îngrijirea preșcolarilor, educația școlară, învățământul superior, 

educația adulților și formarea continuă. Principalele obiective ale învățării pe tot 

parcursul vieții privesc dezvoltarea completă a unei persoane și dezvoltarea durabilă a 

societății. Învățarea pe tot parcursul vieții este axată pe dobândirea și dezvoltarea 

competențelor cheie și a competențelor specifice unui domeniu de activitate sau unei 

calificări.  

Statul îndeplinește responsabilitățile în domeniul învățării pe tot parcursul vieții 

prin intermediul Ministerul Educaţiei și Cercetării Științifice, Parlamentului, 

Guvernului, Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, 
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Ministerului Culturii și Patrimoniului Național, Ministerului Sănătății, precum și a 

Ministerului Afacerilor Interne [14].  

Legea 167/2013 care modifică și completează Hotărârea Guvernului 129/2000 

privind formarea adulților afirmă că formarea adulțior care se termină cu un certificat 

de calificare sau un certificat de absolvire cu recunoaștere națională și/sau un certificat 

de competență profesională este o activitate de interes general și o parte a sistemului 

național de educație și formare profesională [12].  

În România, formarea profesională continuă a adulților este ulterioară formării 

inițiale și asigură adulților fie dezvoltarea competențelor profesionale deja dobândite, 

fie dobândirea de noi competențe. Formarea profesională a adulților este gestionată [2].  

Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, art. 340 prevede infiintarea Autoritatii 

Nationale pentru Calificari – ANC cu atributii în ceea ce priveste elaborarea Cadrului 

national al calificarilor si gestionarea Registrului national al calificarilor si a Registrului 

national al furnizorilor de formare profesionala a adultilor. De asemenea, ANC are 

atributii in asigurarea compatibilitatii sistemului national al calificarilor cu celelalte 

sisteme de calificare existente la nivel european si international, in elaborarea de 

propuneri catre MECS privind actele normative referitoare la sistemul national al 

calificarilor si la dezvoltarea resurselor umane, inclusiv formarea profesionala a 

adultilor [1].  

Formarea profesională a adulţilor se poate realiza, în condiţiile prevăzute 

Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, 

republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 711 din 30 septembrie 2002 

[17], cu modificările şi completările ulterioare, după caz, de persoane fizice sau 

persoane juridice, de drept public sau privat, stabilite în România, în statele membre ale 

Uniunii Europene sau în statele aparţinând Spaţiului Economic European, indiferent de 

forma juridică de organizare a acestora, denumite în continuare furnizori de formare 

profesională.  

Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi 

Ministerul Educaţiei Naţionale, la propunerea Autorităţii Naţionale pentru Calificări, în 

baza planurilor naţionale de dezvoltare şi de acţiune a programelor de guvernare şi a 

strategiilor sectoriale, elaborează politici şi strategii naţionale privind dezvoltarea 

resurselor umane, inclusiv calificările şi formarea profesională a adulţilor, pe care le 

supun spre aprobare Guvernului.  

ANC activează ca Punct Național de Coordonare pentru EQF (European 

Qualification Framework), Punct de Contact pentru ESCo (European Skills and 

Competence portal), Centru Național Europass și Serviciu Național de Asistență pentru 

EPALE (Electronic Platform for Adult Learning in Europe).  

ANC gestionează Registrul naţional al calificărilor (RNC) și armonizează 

reglementările europene cu cele naționale în domeniul calificărilor și recunoașterii 

acestora pentru creșterea mobilității forței de muncă naționale pe piața europeană, 

conform tratatului de aderare la Uniune.  

https://epale.ec.europa.eu/ro/nss/national-support-services-romania
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ANC este înregistrată ca autoritate competentă pe Platforma IMI (Sistem de 

Informare al pieței interne) în vederea asigurării corespondenței cu statele membre UE 

privind componentele Calificări profesionale și Servicii.  

Serviciul Național de Asistență pentru EPALE (Electronic Platform for Adult 

Learning in Europe). Serviciile Naționale de Asistență (SNA) au fost desemnate de către 

autoritățile naționale ale țărilor participante la programul Erasmus+ să ajute la crearea 

de conținuturi pentru EPALE și să anime platforma. Acestea vor conlucra îndeaproape 

cu Serviciul Central de Asistență (SCA) pentru a publica conținuturi de înaltă calitate și 

a încuraja dezbaterile. SNA se vor axa și pe a face platforma EPALE cunoscută în rândul 

comunității de educație a adulților din țările lor și pe a motiva comunitățile respective 

să participe la EPALE.  

EPALE este o comunitate europeană multilingvă deschisă participării 

profesioniștilor din domeniul învățării adulților, inclusiv educatorilor și formatorilor 

care se ocupă de adulți, personalului de îndrumare și sprijin, cercetătorilor și 

personalului academic, dar și factorilor de decizie politică.  

 Platforma EPALE este finanțată prin programul Erasmus+ și este parte a 

strategiei Uniunii Europene de promovare a unor oportunități de învățare mai 

numeroase și îmbunătățite pentru toți adulții.  

În acest sens, EPALE sprijină și întărește profesiile din domeniul învățării 

adulților. De asemenea, le permite membrilor să intre în legătură cu colegi din întreaga 

Europă și să învețe de la aceștia, prin postările de pe blog, forumuri și instrumentul de 

căutare de parteneri, la care se adaugă întâlnirile în persoană [5].  

Putem concluziona, că România este un stat care își propune ca prioritate 

adaptarea sistemului de educației și formare profesională la standardele Uniunii 

Europene. Crearea unor noi oportunități de dezvoltare personală și formare profesională 

contribuie simțitor la asigurarea pregătiri unor profesioniși cu cele mai bune 

competențe.  
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Universitatea Liberă Internațională din Moldova 

Abstract. Ensuring an inclusive environment is a participatory process, involving all 

social actors in developing and implementing the objectives and principles of inclusion. On 

September 25, 2015, world leaders adopted the 2030 Agenda for Sustainable Development, 

which states commit to: build a better future for all people, including millions who have been 

deprived of a chance at a decent, rewarding and satisfying life; to realize their human potential; 

to eradicate poverty, reduce inequality and save the planet from ecological degradation and 

climate change. The International Disability Alliance (IDA) promotes the rights of persons with 

disabilities as a united voice of four regional organizations and eight global organizations of 

persons with disabilities (PDOs). As argued in this document, inclusive social development can 

be understood as the ability of states to ensure the completeness, exercise of social, economic 
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and cultural rights of their citizens, providing forums for participation and recognition, ensuring 

access to key areas of well-being and addressing social inequalities. The object of the research: 

Implementation of the 2030 Agenda at the European level and the measures taken to ensure an 

inclusive environment and a sustainable social development. Purpose of the research: Study of 

the commitments and measures reflected in the European policies regarding ensuring an 

inclusive environment and the results obtained at the current stage. All democratic states plead 

for full respect for human rights, empowering the person to actively participate in social, 

political and economic life. This desire can be achieved only when creating the optimal 

environment for the development of social performances and skills, which would ensure the 

ability to face the challenges of contemporary life, but also to be competitive and active in social 

life.  

Rezumat. Asigurarea unui mediu incluziv este un proces participativ, cu angajarea 

tuturor actorilor sociali în elaborarea și implementarea obiectivelor și principiilor incluziunii. 

La 25 septembrie 2015, liderii mondiali au adoptat Agenda 2030 pentru Dezvoltare Sustenabilă 

prin care statele se angajează să: construirea unui viitor mai bun pentru toți oamenii, inclusiv 

milioane care au fost lipsiți de șansa la o viață decentă, demnă și plină de satisfacții și de a-și 

realiza potențialul uman; să fie eradicată sărăcia, să reducă inegalitatea și să salveze planeta 

de la degradarea ecologică și schimbările climaterice. Alianța Internațională pentru 

Dezabilitate (IDA) promovează drepturile persoanelor cu dizabilități ca o voce unită a patru 

organizații regionale și opt organizații globale de persoane cu dizabilități (DPO). După cum s-

a argumentat în acest document, dezvoltarea socială incluzivă poate fi înțeleasă ca capacitatea 

statelor de a asigura integralitatea, exercitarea drepturilor sociale, economice și culturale ale 

cetățenilor lor, oferind forumuri pentru participare și recunoaștere, asigurarea accesului la 

domeniile cheie de bunăstare și abordarea inegalităților sociale. Obiесtul сеrсеtării: 

Implementarea Agendei 2030 la nivel european și măsurile întreprinse pentru a asigura un 

mediu incluziv și o dezvoltare socială durabilă. Scopul cercetării: Studiul angajamentelor și 

măsurilor reflectate în politicile europene cu privire la asigurare a unui mediu incluziv și a 

rezultatelor obținute la etapa actuală. Toate statele democrate pledează pentru respectarea 

plenară a drepturilor omului, la abilitarea persoanei întru participarea activă la viața socială, 

politică și economică. Acest deziderat poate fi atins doar în condițiile creării mediului optim 

pentru dezvoltarea performanțelor și a abilităților sociale, care ar asigura capacitatea de a 

înfrunta provocările vieții contemporane, dar și de a fi competitiv și activ în viața socială.  

Keywords: social protection, social assistance, community, Orthodox Church, social 

insurance, community social assistance, church social assistance, philanthropy, community 

development, community actors, community mobilization, partnerships.  

Termeni-cheie: agenda de dezvoltare durabilă, drepturile persoanelor cu deizabilități, 

dezvoltare durabilă, obiective de dezvoltare durabilă, obiective globale.  

Europa se confruntă cu o serie de sarcini urgente: reluarea creării de locuri de 

muncă și a redresării economice; obținerea unei creșteri durabile; reducerea deficitului 

de investiții; sporirea coeziunii sociale; coordonarea unui răspuns la fluxul de migrație; 

acordarea unei atenții prioritare prevenirii radicalizării și violenței. În același timp, 

Europa trebuie să găsească soluții la provocări pe termen lung, precum îmbătrânirea 

populației, adaptarea la era digitală și păstrarea competitivității într-o economie 

globalizată și bazată pe cunoaștere [11].  
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Promovarea echității, a coeziunii sociale și a cetățeniei active reprezintă unul 

dintre obiectivele strategice ale cooperării în domeniul educației și formării la nivelul 

UE [7].  

Dreptul la egalitate și nediscriminare este recunoscut în articolul 2 al UDHR și 

reprezintă un motiv transversal de îngrijorare în diferite documente ONU privind 

drepturile omului, cum ar fi Pactul internațional privind drepturile civile și politice 

(ICCPR, art. 26), Pactul internațional privind drepturile economice, sociale și culturale 

(art. 2) și Convenția privind drepturile copilului (art. 2). Alte tratate aplicabile grupurilor 

specifice (minorități etnice, femei, persoane cu dizabilităţi, refugiați și migranți) sau în 

contexte specifice necesită ca statul să furnizeze educație fără discriminare. Printre 

aceste instrumente ale ONU se numără Convenția privind statutul refugiaților (1951, 

art. 22), Convenția privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială (1975, 

art. 5 și 7), Convenția privind eliminarea tuturor formelor de discriminare împotriva 

femeilor (1979, art. 10), Convenția privind protecția drepturilor tuturor lucrătorilor 

migranți și a membrilor familiilor acestora (1990, art. 30, art. 43-1, 45-1, 12-4) și 

Convenția privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi (CRPD, 2006, 24). Dreptul la 

educație a fost, de asemenea, recunoscut în diferite convenții ale OIM [4].  

La 25 septembrie 2015, liderii mondiali au adoptat Agenda 2030 pentru 

Dezvoltare Sustenabilă prin care statele se angajează să: construirea unui viitor mai bun 

pentru toți oamenii, inclusiv milioane care au fost lipsiți de șansa la o viață decentă, 

demnă și plină de satisfacții și de a-și realiza potențialul uman; să fie eradicată sărăcia, 

să reducă inegalitatea și să salveze planeta de la degradarea ecologică și schimbările 

climaterice. Obiectivele de Dezvoltare Durabilă (ODD), altfel cunoscute ca 17 

Obiective Globale, sunt un apel universal la acțiune pentru a pune capăt sărăciei, pentru 

a proteja planeta și pentru a asigura faptul că toți oamenii se bucură de pace și de 

prosperitate. ODD-urile reprezintă un angajament ambițios pentru a finaliza ceea ce am 

început și a aborda unele dintre cele mai presante provocări cu care se confruntă lumea 

astăzi. Toate cele 17 Obiective sunt conectate între ele, ceea ce înseamnă că succesul 

unui obiectiv influențează succesul celorlalte. (Vezi Figura 1.) [10]: 

 

Fig. 1. Obiectivele de Dezvoltare Durabilă 
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În septembrie 2015, Republica Moldova, alături de alte 192 state membre ale 

ONU, a adoptat Declarația Summit-ului privind Dezvoltarea Durabilă, prin care s-a 

angajat să pună în aplicare Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă. Astfel, până în 

anul 2030, țara noastră, de rând cu celelalte țări, urmează să-și mobilizeze eforturile 

pentru a elimina toate formele de sărăcie, pentru a combate inegalitățile și pentru a 

aborda problemele schimbărilor climatice, asigurând că nimeni nu este lăsat în urmă. 

Agenda 2030 reprezintă un plan de acțiune pentru Oameni, Planetă și Prosperitate. De 

asemenea, Agenda 2030 este îndreptată spre consolidarea Păcii universale. Toate țările 

și toate părțile interesate, trebuie să acționeze în Parteneriat, în vederea implementării 

acestui plan de acțiuni. Astfel, cele 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă și 169 de ținte 

ale Agendei 2030 se încadrează în 5 piloni de bază: 

- oameni (PEOPLE) 

- planeta (PLANET) 

- prosperitate (PROSPERITY) 

- pace (PEACE) 

- parteneriate (PARTNERSHIP) (vezi Figura 2.) [3].  

Moldova și-a asumat angajamentul ca până în 2030 să implementeze cele 17 

Obiective de Dezvoltare Durabilă pentru a asigura cetățenilor o viață decentă.  

 

Fig. 2. Cei 5 piloni de bază ai Agendei 2030 

Sursa: [6].  

Agenda de Dezvoltare Durabilă 2030 este foarte complexă, cuprinzând 17 

obiective generale și 169 de obiective specifi ce care includ toate aspectele-cheie ale 

dezvoltării: (i) economice, (ii) sociale și (iii) de mediu. În acest mod, Agenda 2030 a 

fost concepută astfel încât să cuprindă prioritățile și particularitățile fiecărei țări. Prin 

urmare, după ce a fost adoptată la nivel mondial.  

Agenda necesită a fi adaptată la contextul specific al fi ecărei țări (naționalizată) 

pentru a o face semnificativă, fezabilă și eficientă. Guvernul Republicii Moldova s-a 
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angajat să realizeze ODD-urile, iar cu suportul ONU, Cancelaria de Stat a Moldovei a 

desfășurat consultări externe în format extins privind Agenda 2030 și aplicarea acesteia 

la contextul local. Raportul de naționalizare al ODD-urilor ”Adaptarea Agendei 2030 

privind Dezvoltarea Durabilă la contextul Republicii Moldova” a fost prezentat 

Consiliului de Coordonare pentru Dezvoltare Durabilă și aprobat de membrii acestuia 

la 4 iulie 2017 [1].  

În linii generale, agenda națională de politici este aliniată doar parțial la 

Obiectivele de dezvoltare durabilă (ODD), iar o treime din țintele ODD nu sunt refl 

ectate în niciun fel în documentele naționale de politici. Astfel, în rezultatul cartării 

agendei naționale de politici și a comparării acesteia cu ODD-urile (Capitolul 1), se 

constată că doar 11% din țintele ODD sunt aliniate cu documentele naționale de politici 

și, prin urmare, nu necesită ajustări pentru a fi preluate. În același timp, majoritatea 

țintelor ODD (57%), sunt aliniate doar parțial la documentele de politici ale Republicii 

Moldova – se regăsesc doar unele componente ale acestor ținte și, prin urmare, 

strategiile naționale relevante necesită să fi e ajustate pentru a refl ecta mai bine spiritul 

și detaliile țintelor ODD.  

Circa o treime din țintele ODD nu sunt refl ectate în niciun mod în documentele 

naționale de politici Cele mai multe ținte aliniate fac parte din sectorul „mediu”, iar cele 

mai multe ținte nealiniate – din sectorul „guvernanță și drepturile omului” Principalele 

cauze ale diferențelor dintre agenda națională de politici și țintele ODD sunt specifi cul 

național care face multe ținte irelevante, lipsa de viziune asupra unor domenii 

importante refl ectate în ODD-uri, optica diferită a documentelor de politici, precum și 

nivelul diferit de dezagregare a benefi ciarilor politicilor [2, p. 6-7].  

Pentru a deveni o societate adaptată la schimbări, incertitudini și provocări, 

Republica Moldova trebuie să adopte cadrul necesar pentru o abordare sistemică pe 

termen lung a dezvoltării durabile. Strategia națională de dezvoltare „Moldova 2030” 

este un document de viziune strategică, care indică direcția de dezvoltare a țării și a 

societății ce trebuie urmată în următorul deceniu, avînd la bază principiul ciclului de 

viață al omului, drepturile și calitatea vieții acestuia și include patru piloni ai dezvoltării 

durabile, cu 10 obiective corespunzătoare pe termen lung. Strategia „Moldova 2030” 

este documentul strategic de referință pentru toate documentele de politici la nivel 

național, regional și local.  

Aceasta nu înlocuiește strategiile sectoriale, dar indică domeniile și direcțiile 

prioritare de intervenție care sînt importante pentru dezvoltarea durabilă pe termen lung 

a Republicii Moldova. În baza Strategiei „Moldova 2030”, autoritățile publice centrale 

vor întreprinde măsurile necesare pentru transpunerea direcțiilor prioritate în strategiile 

sectoriale, în care vor detalia opțiunile de politici necesare a fi implementate pe termen 

scurt și mediu [8].  

Pentru dezvoltarea domeniilor menționate, până în anul 2030, au fost stabilite 

10 obiective de dezvoltare durabilă (ODD), la nivel național, printre care garantarea 

educației de calitate, asigurarea unei guvernări eficiente, creșterea accesului oamenilor 

la infrastructură şi ameliorarea condițiilor de muncă. Pentru fiecare din cele zece 

obiective a fost analizată situația curentă, factorii de bază ai vulnerabilității oamenilor, 
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fiind formulată viziunea strategică și trasate acțiunile prioritare. Identificarea scenariilor 

de dezvoltare a țării, pe termen lung, a fost posibilă cu suportul ONU și a Băncii 

Mondiale [13].  

Republica Moldova este parte la șapte dintre cele nouă tratate internaționale de 

bază privind drepturile omului și, în linii mari, tinde să se conformeze liniilor directoare 

oferite de organismele internaționale în domeniul drepturilor omului. Situația la 

capitolul drepturile civile și politice s-a îmbunătățit din anul 2010, în timp ce drepturile 

sociale și economice au fost afectate de criza financiar-bancară și de instabilitatea 

regională. Nu au fost înregistrate progrese în direcția drepturilor speciale ale grupurilor 

vulnerabile. Deși cadrul de reglementare a fost îmbunătățit, capacitatea instituțiilor de 

stat de a promova și de a proteja în mod eficient drepturile omului este destul de slabă. 

În procesul de elaborare și implementare a politicilor și programelor sectoriale trebuie 

permanent să se țină cont de drepturile omului, egalitatea de gen și de incluziune.  

Totodată, în ultimii ani, în cadrul legal au fost înregistrate schimbări pozitive în 

domeniul nediscriminării și egalității de gen. Agenda globală de Dezvoltare Durabilă 

2030 reprezintă o posibilitate pentru guverne și alți parteneri de a atrage atenția la 

prioritățile naționale de dezvoltare. Aceasta va oferi, în mod particular, noi oportunități 

pentru mobilizarea resurselor în vederea depăşirii respectivelor provocări.  

Pentru noua Strategie Națională de Dezvoltare va fi necesară îmbunătățirea 

cadrului național de monitorizare și evaluare. Acest lucru va crea noi oportunități pentru 

asistența ONU în elaborarea unui sistem durabil de monitorizare a implementării ODD-

urilor și pentru a permite Guvernului și altor părți interesate principale să ia, în acest 

context, decizii care să fie bazate pe dovezi și care să țină cont de riscuri [5, p. 15].  

Deși în ultimii 10 ani, sub presiunea societății civile, statul a început să dezvolte 

anumite politici sociale în vederea incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilități, 

datele statistice, analiza materialelor din mass media, unele cercetări indirecte denotă 

că, de fapt, aceste politici sunt implementate cu greu în practică din cauza neasigurării 

reformelor cu surse financiare necesare, lipsei surselor financiare în bugetele locale, 

nivelului redus de informare și conștientizare a problemei de către autoritățile publice 

centrale și locale, precum și de către instituțiile private. O barieră în acest sens constituie 

și faptul că aceste politici au fost și sunt dezvoltate în lipsa unor cercetări și analize 

competente și comprehensive a situației existente în domeniul dizabilității [9, p. 12].  

Prin Hotărîrea Guvernului nr. 723 din 8 septembrie 2017, a fost aprobat 

Programul național de incluziune socială a persoanelor cu dizabilități pentru anii 2017-

2022 și Planul de acțiuni privind implementarea acestuia. Ministerul Sănătății, Muncii 

și Protecției Sociale au fost elaborate și promovate documente de politici și acte 

normative în vederea asigurării incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilități, inclusiv: 

a fost reformat sistemul de determinare a dizabilității prin elaborarea și 

aprobarea Hotărîrii Guvernului nr. 357 din 18. 04. 2018, privind determinarea 

dizabilității (în vigoare din 01. 05. 2018); 

- a fost elaborat și aprobat Programul național de dezinstituționalizare a 

persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale din instituțiile rezidențiale 
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gestionate de Agenția Națională Asistență Socială, pentru anii 2018-2026, prin 

Hotărîrea Guvernului nr. 893 din 12 octombrie 2018; 

- au fost reglementat procesul de subvenționare a angajatorilor pentru crearea 

sau adaptarea locurilor de muncă pentru persoanele cu dizabilități și îmbunătățirea 

serviciilor, măsurilor de ocupare în cîmpul muncii pentru această categorie de persoane 

(Legea nr. 105 din 14. 06. 2018 cu privire la promovarea ocupării forţei de muncă și 

asigurarea de șomaj (in vigoare la 10. 02. 2019)); 

- a fost îmbunătățit mecanismul care stabilește facilitățile la importul 

mijloacelor de transport destinate pentru transportarea persoanelor cu dizabilități ale 

aparatului locomotor și a scutirilor la taxa pentru folosirea drumurilor (Legea nr. 

304/2018 pentru modificarea unor acte legislative (prevede modificarea Codului fiscal, 

Codului vamal, Legii cu privire la tariful vamal și Legii cu privire la incluziunea socială 

a persoanelor cu dizabilităţi), ș. a [12].  
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Abstract. In a developing society, quality social services are an indicator of ensuring 

the well-being of the population. The quality of services represents an element of interest, both 

for the social worker and for the manager of a social assistance organization – the social 

services provider. At the moment, the reorientation of the social assistance system from just 

distributing social benefits and material aids to offering social services has changed a lot and 

has diversified the functions of the social worker. Given the continuous development of the social 

services network for disadvantaged individuals and families and varied needs of the population, 

the need for a large number of specialized professionals for the provision of quality services has 

emerged. Therefore, the study initiated is based on the analysis of quality standards and the 

evaluation process of social service providers, trying to bring to the fore the necessity of creating 

a culture of quality, in a social assistance organization. The quality of social assistance services 

is determined by the degree to which they meet the permanent needs of the applicants or 

beneficiaries. This can be evaluated by the time spent for the provision of services or by the 

degree of comfort provided by the respective services or by the effect they have on the health, 

safety, integrity, ensuring the needs of the people who benefit or are to benefit from social 

services. The minimum quality standards, developed and approved by the relevant ministry, are 

necessary to ensure quality social assistance services. These contain the minimum indicators of 

the services provided to the beneficiaries. The continuous improvement of the quality implies: 

quality results, which means, first of all, meeting the needs of the beneficiaries; monitoring the 

quality results, a process that takes place both retrospectively and prospectively; quality is the 

responsibility of the whole organization; quality and quality assurance must be focused on both 

process and results. The ISO 9001 standard specifies the general requirements for the 

development, implementation and improvement of quality management systems, in order to meet 

the clients' requirements. The ISO 9001 standard (through ISO 9001: 2015 certification) can be 

applied by any organization that wants to improve its functioning, regardless of its size or scope 

and it represents the most widespread management standard worldwide. In order for a service 

to be able to be organized and function successfully, it is necessary that it should be coordinated 

and controlled in a systematically manner, but also it should comply with the specified 

recommendations.  
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Rezumat. Într-o societate în dezvoltare, serviciile sociale de calitate sunt un indicator 

al asigurării bunăstării populației. Calitatea serviciilor reprezintă un element de interes, atât 

pentru asistentul social cât şi pentru managerul unei organizaţii de asistenţă socială – 

prestatorul de servicii sociale. La moment, reorientarea sistemului de asistenţă socială de la 

doar distribuirea prestaţiilor sociale și a ajutoarelor materiale spre oferirea serviciilor sociale 

a schimbat mult şi a diversificat funcţiile asistentului social. In condiţiile dezvoltării continue a 

reţelei de servicii sociale pentru persoane și familii defavorizate şi necesităţi variate ale 

populaţiei, a apărut nevoia de un număr mare de profesionişti specializaţi pentru prestarea 

serviciilor de calitate. De aceea, studiul inițiat se bazează pe analiza standardelor de calitate și 

a procesului de evaluare a prestatorilor de servicii sociale, încercând să aducem în prim plan 

necesitatea creării unei culturi a calităţii, într-o organizaţie de asistenţă socială. Calitatea 

serviciilor de asistenţă socială este determinată de gradul în care acestea satisfac necesităţile 

permanente ale solicitanților sau beneficiarilor. Aceasta poate fi evaluată prin timpul cheltuit 

pentru prestarea serviciilor sau prin gradul de confort asigurat de serviciile respective ori prin 

efectul pe care îl au asupra sănătăţii, siguranţei, integrităţii, asigurarea necesităților 

persoanelor care beneficiază sau urmează să beneficieze de servicii sociale. Standardele minime 

de calitate, elaborate și aprobate de ministerul de resort, sunt necesare pentru a asigura servicii 

de asistenţă socială de calitate. Acestea conțin indicatorii minimi ai serviciilor prestate 

beneficiarilor. Îmbunătaţirea continuă a calităţii presupune: rezultate de calitate, ceea ce 

înseamnă, în primul rând, satisfacerea necesităţilor beneficiarilor; monitorizarea rezultatelor 

calităţii, proces care se desfăşoarăatât retrospectiv cât şi prospectiv; calitatea ține de 

răspunderea întregii organizaţii; calitatea şi asigurarea calităţii trebuie să se focalizeze atât pe 

proces cât şi pe rezultate. Standardul ISO 9001 specifică cerințele generale pentru dezvoltarea, 

implementarea și îmbunătățirea sistemelor de management al calitatii, în scopul de a satisface 

cerințele clienților. Standardul ISO 9001 vertificabil (printr-o certificare ISO 9001:2015) poate 

fi aplicat de către orice organizație care dorește să îmbunătățească funcționarea sa, indiferent 

de mărimea sau domeniul de aplicare și este cel mai raspandit standard de management la nivel 

mondial. Pentru ca un serviciu să poată fi organizat şi să funcţioneze cu succes este necesar ca 

acesta să fie coordonat şi controlat într-un mod sistematic, dar și să respectarea recomandărle 

înaintate.  

Keywords: beneficiaries, quality, management, needs, social services, quality 

standards.  

Termeni-cheie: beneficiari, calitate, management, necesități, servicii sociale, 

standarde de calitate.  

La moment, sunt puține cercetări cu privire la managementul asistenței sociale. 

Totodată remarcăm existența unei cantități rezonabile de cercetări în domenii conexe 

așa ca: managementul serviciilor sociale, managementul personalului etc.  

Pe parcursul a aproape trei decenii, de la schimbarea de regim din 1989, 

România a parcurs transformări economice, sociale și politice majore. Această perioadă 

a fost martorul unor momente remarcabile care au influențat mediul nostru economic și 

au stabilit, în egală măsură, noi traiectorii de dezvoltare, cum ar fi aderarea la NATO în 

martie 2004 și aderarea la UE în ianuarie 2007. Am trecut, de asemenea, prin unele 

evenimente dramatice, cum ar fi ample mișcări sociale, crize economice dar și 

instabilitate politică; tot ceea ce o nouă societate resimte atunci când luptă să se adapteze 

noilor paradigme ale capitalismului [7].  
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Statul bunăstării al României este bazat pe principiul asigurării sociale, ceea ce 

înseamnă că beneficiile sociale variază în funcție de venitul și locul de muncă anterior. 

În același timp, statul oferă prestații de asistență socială specifice regimului liberal. În 

plus, cetățenii români sunt puternic dependenți de piața forței de muncă, pentru că 

beneficiile sociale sunt în general mici, iar asta îi impune să-și caute de lucru fie în țară, 

fie în afară. În cele din urmă, trebuie remarcat faptul că există un principiu de 

subsidiaritate pronunțat și o societate civilă foarte slabă, la fel ca în alte țări din Europa 

de Est.  

Construcția unei Europe sociale a fost o prioritate de Comisiei Europene de la 

începutul mandatului Juncker, ceea ce face ca Pilonul European al Drepturilor Sociale 

să fie materializarea unui obiectiv strategic important al Comisiei. Pilonul stabilește 20 

de principii și drepturi esențiale în sprijinul unor piețe ale muncii și al unor sisteme de 

protecție socială echitabile și funcționale. El a fost conceput ca o busolă pentru un 

proces reînnoit de convergență către condiții de muncă și de viață mai bune în Europa. 

Cele 20 de principii și drepturi care definesc aria drepturilor sociale în UE sunt împărțite 

în trei categorii: a) egalitatea de șanse și accesul pe piața forței de muncă, b) piețe 

dinamice ale muncii și condiții de muncă echitabile, și c) sprijinul public/protecția 

socială și incluziunea [4, p. 40].  

Nici una dintre ţările membre ale U. E. nu au modele pure ale uneia sau alteia 

dintre tendinţele de abordare a politicilor sociale. Diferenţe se înregistrează în ceea ce 

priveşte organizarea şi funcţionarea sistemului de protecție socială, modalitatea şi 

nivelul de finanţare, nivelul prestaţiilor acordate, rolul autorităţilor publice şi al 

partenerilor locali în dezvoltarea serviciilor sociale, cadrul legislativ. Fiecare stat 

european are o istorie aparte şi de aceea modul de organizare şi funcţionare al ţărilor 

membre ale U. E. în privinţa sistemelor de protecţie socială este diferit [5, p. 28].  

În viziunea lui Jacques Delors, principalele trei valori ale modelului social 

european sunt: competitivitatea economică, coeziunea socială şi solidaritatea şi 

responsabilitatea în sensul activării tuturor actorilor implicați şi al susținerii dialogului 

social. O altă valoare frecvent menționată în cadrul tratatelor europene este cea de 

„calitate”, aplicabilă unei sfere extinse care include atât ocuparea forței de muncă, 

condițiile de muncă, cât şi relațiile industriale şi politica socială [8, p. 4-5].  

În acest sens, statele membre elaborează Planuri Naţionale de Ocupare a Forţei 

de Muncă şi Planuri Naţionale de Promovare a Incluziunii Sociale, instrumente 

indispensabile în evaluarea continuă a politicilor sociale. Prin măsurile adoptate, UE 

acţionează ca actor în promovarea dezvoltării sociale. Aceste iniţiative se realizează în 

contextul implementării metodei deschise de coordonare, al continuării descentralizării, 

al întăririi cooperării interministeriale la nivel naţional şi al modernizării administraţiei 

publice centrale şi locale. Scopul final al măsurilor în domeniul social este acela de a 

promova un nivel decent de calitate a vieţii pentru toţi cetăţenii.  

Problema managementului în domeniul asistenţei sociale a fost şi este încă 

neglijată în România, interesul şi resursele au fost orientate mai mult spre alte aspecte 

şi laturi ale domeniului, fără rea intenţie, desigur. Lucrurile au fost lăsate să decurgă de 

la sine, considerându-se că o simplă preluare a paradigmelor şi practicilor manageriale 
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generale sau specifice altor domenii (managementul social) ar fi suficient. Însă, în 

domeniul asistenţei sociale este contraindicat să se opereze cu formule manageriale 

standard, chiar dacă ele se dovedesc eficiente în alte domenii [6, p. 12]  

Managementul în asistenţă socială este necesar pentru a se asigura operativitate 

în soluţionarea cazurilor sociale, flexibilitate în evaluarea situaţiei economico-sociale 

individuale şi, nu în ultimul rând, eficienţă în procesul decizional [3, p. 36]. Excelența 

managerială implică și competența tehnică, și competența de conducere. Combinația 

dintre competența de conducere și competența tehnică duce de obicei la excelența 

managerială, care are ca rezultat eficacitatea și eficiența organizațională. Eficacitatea 

este legată de competența de conducere, iar eficiența e mai ales legată de competența 

managerială. Managerii fac lucrurile bine, cum este necesar, iar liderii fac lucrurile bine, 

ce este necesar.  

Managementul în asistența socială oferă o perspectivă de ansamblu asupra 

spațiului în care se desfășoară activitatea managerială și tratează în detalii anumite 

elemente ale funcțiilor manageriale caracteristice asistenței sociale, care prezintă o 

importanță practică deosebită pentru faza actuală a construirii identității profesiei de 

asistent social: supervizarea și evaluarea performanțelor asistenților sociali, evaluarea 

utilității programelor sociale și întocmirea eficace a proiectelor de finanțare a acestora.  

Deoarece asistenții sociali lucrează direct cu oamenii și intervin asupra acestora, 

efectele unor astfel de intervenții sunt întotdeauna judecate în termenii valorilor umane, 

pentru că au consecințe morale asupra indivizilor, familiilor și comunităților.  

Asistența socială, fiind un serviciu public, în mod obligatoriu trebuie să respecte 

următoarele condiții: să respecte principiile de abordare a drepturilor omului și 

respectarea standardelor de calitate.  

Conceptul general de calitate comportă sensuri de natură socială, filosofică, 

economică și tehnică, fiind utiliat în mai multe domenii.  

Iată una dintre definițiile acestui concept elaborată de British Standard 4778: 

Calitate înseamnă totalitatea trăsăturilor şi caracteristicilor unui produs sau serviciu care 

are capacitatea de a satisface nevoile exprimate sau implicite. Fraza indică foarte clar 

faptul că definirea calității este de asemenea judecată din perspectiva clientului, 

referindu-se la modul în care serviciul sau produsul îi satisface nevoile [9].  

Calitatea poate fi apreciată, în concepția lui Joseph Juran, prin caracteristicile 

serviciului, adică cu cât acesta este mai bun, cu atât calitatea este mai înaltă sau mai 

scăzută. Autorul Philip B. Crosby, susține că Calitatea înseamnă „conform cerințelor”. 

Nu în ultimul rând, calitatea unui produs/serviciu reprezintă capacitatea de a satisface 

neviole și așteptările beneficiarilor [2, p. 42].  

Standardul ISO 9001 vertificabil (printr-o certificare ISO 9001:2015) poate fi 

aplicat de către orice organizație care dorește să îmbunătățească funcționarea sa, 

indiferent de mărimea sau domeniul de aplicare și este cel mai raspandit standard de 

management la nivel mondial. Pentru ca un serviciu să poată fi organizat şi să 

funcţioneze cu succes este necesar ca acesta să fie coordonat şi controlat într-un mod 

sistematic, dar și să respectarea recomandărle înaintate.  
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Problema calităţii şi a managementului resurselor umane în asistența socială 

devine fundamentală, atât din perspectiva nevoii unei noi viziuni asupra persoanelor 

asistate cât şi în ceea ce priveşte profesionalismul şi eficienţa personalului care lucrează 

în diferite instituţii de ocrotire, asistenţă şi sprijin, centre de plasament, a asistenţilor 

maternali şi personali. Este important ca persoanele care lucrează în acest domeniu să 

întrunească un minimum de condiţii de ordin uman (empatic), educaţional, profesional, 

intelectual sau moral. Specialiştii în managementul calității găsesc diverse alte 

modalități de definire a termenului. Spre exemplu, calitatea înseamnă: conformarea 

serviciilor cu standardele stabilite în prealabil; satisfacerea clientului; servicii 

impecabile; a face totul perfect de la prima încercare; îmbunătățirea continuă a 

serviciului.  

Potrivit studiului realizat de Diana–Cristina BÓDI (2007), managementul 

activităţilor din domeniul asistenţei sociale poate fi abordat din cel puţin două 

perspective: o perspectivă generală integrată managementului serviciilor sociale (de 

exemplu servicii educaţionale, servicii în domeniul protecţiei sănătăţii, protecţie socială 

a unor categorii sociale defavorizate sau cu risc crescut, servicii de asistenţă socială) și 

o perspectivă restrânsă, ca un proces de organizare şi conducere a unor activităţi 

specifice, adresate unei populaţii-ţintă sau unor beneficiari precizaţi (de exemplu 

managementul serviciilor de asistenţă socială a persoanelor vârstnice dintr-un centru 

rezidenţial).  

Urmând modelul managementului general, managementul serviciilor sociale se 

desfăşoară pe mai multe niveluri:  

- management de vârf – presupune luarea deciziilor importante şi formularea 

strategiilor pe termen lung/mediu; se desfăşoară la nivelul ministerelor şi al factorilor 

decizionali din cadrul marilor structuri organizatorice;  

- management de mijloc – presupune conducerea structurilor medii, 

implementarea deciziilor de tip strategic şi elaborarea planurilor pe termen mediu;  

- management de supervizare – este un plan pe termen scurt şi se referă la 

organizarea şi supravegherea activităţilor efectuate de personalul din subordine, pentru 

atingerea obiectivelor propuse.  

Managementul organizaţiilor de asistenţă socială deţine o serie de caracteristici 

care îl disting de alte forme de management. Astfel, managerii în acest domeniu trebuie:  

- să cunoască foarte bine domeniul serviciilor sociale;  

- să fie conştienţi de sistemul valorilor din asistenţa socială, sistem diferit de 

valorile din lumea afacerilor;  

- să conştientizeze faptul că supunerea personalului din organizaţiile de 

asistenţă socială este foarte scăzută şi angajaţii nu pot accepta ierarhia şi stilul autoritar 

de management; personalul care lucrează în asistenţă socială îşi desfăşoară activitatea 

cu un grad de autonomie profesională şi de angajament faţă de etica profesiei de asistent 

social;  

- să înveţe din propria experienţă; aceasta înseamnă, în primul rând, ca 

managerul să aibă experienţă (participarea la proiecte, la diferite activităţi), să reflecteze 
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la propria experienţă şi să o revizuiască, să-şi evalueze cunoştinţele şi să le 

îmbunătăţească să stabilească un program pentru activităţile în derulare şi să planifice 

următorul pas [1, p. 39-40].  

Un manager bun caută soluțiile cele mai bune pentru a face eficientă munca 

tuturor angajaților în structura pe care o dirijează și a obține cele mai bune rezultate 

posibile într-o anumită perioadă de timp. Într-o organizaţie, managerii realizează 

diferite funcţii iar deciziile se iau pe mai multe niveluri de management şi anume: de 

vârf, de mijloc şi de prima linie. Majoritatea deciziilor administrative se iau la acest 

nivel, decizii care rezolvă situaţii neaşteptate şi dezvoltă tehnici pentru funcţionarea cât 

mai eficientă a organizaţiei.  

În concluzie putem menționa că serviciile sociale şi calitatea acestora pot fi 

îmbunătățite mereu.  

Dacă există dorinţa de a îmbunătăţi sistemul de oferire a asistenței sociale la 

toate nivelele, chiar dacă economia nu permite prea multe modificări în serviciile 

oferite. Este dreptul democratic al fiecărui cetățean de a pretinde și de a i se presta 

servicii sociale de calitate. Pentru a sigura prestarea asistenței sociale de calitate, un 

management eficient va evalua cine sunt beneficiarii și care sunt necesitățile acestora, 

va evalua calitatea serviciilor prestate beneficiarilor în raport cu necesităților lor şi va 

elabora strategii de îmbunătăţire a caltații serviciilor sociale oferite.  
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Abstract. The article offers a general overview of the directions of the formation of 

initial self-beliefs among preschool children with psychomotor disorders in an inclusive 

environment. Particular attention is paid to the theoretical study of the influence of an inclusive 

environment on the formation of self-awareness in a preschool child with psychomotor 

disorders.  

Аннотация. В статье предлагается общий обзор направлений формирования 

первоначальных представлений о себе у дошкольников с психомоторными нарушениями в 

условиях инклюзивной среды. Особое внимание уделяется теоретическому изучению 

влияния инклюзивной среды на формирование самосознания у ребенка дошкольного 

возраста с психомоторными нарушениями.  

Keywords: preschoolers, psychomotor disturbances, inclusion, self-esteem, self-

awareness, formation, correction.  

Ключевые слова: дошкольники, психомоторные нарушения, инклюзия, 

самооценка, самосознание, формирование, коррекция.  

Введение 

Сегодня вопрос поиска эффективных форм и методов воспитания и 

обучения детей, независимо от их развития, является важнейшей задачей 

современного общества. Особенное внимание сегодня уделяется личностному 

подходу к каждому ребенку.  

 Самооценка человека, во многом определяет жизненную позицию, 

систему оценок и уровень притязаний личности. Посредством представлений о 

себе субъект формирует свой собственный стиль жизни, поведения, общения, 

предъявляет определенный уровень требований как к самому себе так и к другим 

людям. Представления о себе обусловливают динамику и направленность жизни 

и развития людей и являются важнейшими индивидуально-личностными 

особенностями личности. Важную роль они играют в дошкольном детстве, в 

период их начального формирования. Развитие самооценки дошкольников 

позволяет формировать у детей способность оценивать собственные возможности 

в системе достижения целей, умения согласовывать свои действия с 
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потребностями окружающих людей на основе правильной оценки своих качеств 

и интересов.  

Формирование позитивной и адекватной самооценки является 

необходимым условием подготовки дошкольников к обучению в школе. 

Особенного внимания требует изучение представлений о себе у детей 

дошкольного возраста с психомоторными нарушениями в условиях инклюзивной 

среды.  

Теоретический обзор.  

 Данные вопросы практически не рассмотрены в имеющихся сегодня 

источниках. Немногочисленные исследования таких авторов как Л. И. Аксенова, 

Н. Л. Белопольская, Л. О. Бадалян, О. П. Гаврилушкина, Э. С. Калижнюк, Л. Т. 

Журба и другие подтверждают, что развитие самооценки ребенка с данными 

нарушениями являются одной из центральных звеньев становления личности, 

требующих внимания педагогов и родителей. Тем не менее, на сегодняшний день 

остается открытым вопрос эффективного формирования первоначальных 

представлений о себе у дошкольников, имеющих психомоторные нарушения в 

современных условиях в условиях инклюзии.  

 Имеющиеся понятия и термины отражают различные подходы к 

объяснению нарушений психомоторного развития человека (ребенка), факторам, 

влияющим на эти нарушения, механизмы, вызывающие отклонения в 

психомоторном развитии и проч. Определяя понятие психомоторных нарушений 

мы ориентируемся на позицию М. О. Гуревича, который отмечал, что «симптомы 

психомоторных расстройств могут выражаться в затруднении, замедлении 

выполнения двигательных актов (гипокинезии), полной обездвиженности 

(акинезии), а также полярно противоположными проявлениями – двигательным 

возбуждением либо неадекватными движениями и действиями» (Гуревич, 1949. с 

49). По мнению Е. М. Мастюковой (2001) характер ведущего дефекта определяет 

целый комплекс патогенных факторов, составляющих комплекс психомоторных 

нарушений. Этот комплекс проявляется в виде снижения интеллектуального, 

речевого моторного развития, недостаточности развития эмоционально-волевой 

сферы, поведения; нарушений зрения и слуха. В случае, когда имеется несколько 

нарушений, такой дефект определяется как осложненный или сложный. Н. М. 

Назарова (2001), Е. А. Стребелева (2001) отмечают, что при осложненном дефекте 

выделяется ведущее нарушение, а также осложняющие его расстройства. 

Например, при ДЦП нарушение моторной сферы выступает в качестве ведущего 

дефекта, который осложняется нарушениями познавательной и эмоционально-

волевой сфер.  

 Важность изучения представлений о себе у детей, имеющих 

психомоторные нарушения, обусловлена тем, что, по мнению многих педагогов-

практиков, взаимодействие с такими детьми представляет существенную 

сложность: дети характеризуются негативизмом, нежеланием совершенствовать 

свои знания, низким уровнем веры в собственный успех. Многие дети не 

понимают сущности обучения и развития, в связи с имеющимися у них 
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двигательными нарушениями. В большинстве случаев, не имея доступа к 

взаимодействию с детьми, имеющими подобные нарушения, воспитанники с 

психомоторными нарушениями думают о себе, как о единственном в целом мире 

неполноценном человеке, неспособном на какие-либо достижения. К сожалению, 

в имеющихся сегодня научных трудах недостаточно внимания исследователями 

уделяется анализу психологических и социальных факторов, оказывающих 

влияние на генезис представлений таких детей о себе. Выявление факторов, 

влияющих на развитие данных представлений, помогут определить причины 

социальной дезадаптации воспитанников с психомоторными нарушениями, 

изучить особенности переживаний имеющихся дефектов в ситуациях 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми, определить имеющиеся защитные 

механизмы самосознания.  

 В современной психологической науке при изучении представлений 

детей о себе используются такие психологические понятие как «личность», 

«самосознение», «самооценка». Эти понятия раскрывают общую структуру «Я-

концепции», ее природу, факторы ее развития, структуру. «Я-концепция» 

представляет собой обобщенное представление личности о самом себе, являясь 

динамической системой, включающую модальность «Я-реальное» и «Я-

идеальное», а также мотивационный, поведенческий, когнетивный и 

эмоционально-ценностный компоненты. Это динамичная и структурная система 

и рассматривается в трудах исследователей как комплекс (система) 

представлений о себе, осознаваемая часть личности. На ранних этапах развития 

личности важную роль играют биологические предпосылки становления 

представлений ребенка о себе. В более поздний период важнейшее значение 

имеют социальные и психологические предпосылки, которые формируются 

посредством внутренних психологических механизмов самосознания ребенка; 

способствующих или препятствующих развитию положительного и адекватного 

представления о себе.  

 Вопросы представлений о себе у детей, имеющих психофизические 

нарушения, на сегодняшний день немногочисленны. Данные вопросы 

рассмотрены в системе изучения социального и психического развития детей с 

проблемами в развитии такими авторами как Н. Л. Белопольская (1996), В. С. 

Мухина (1996), И. Е. Ростомашвили (2002) и другими. В соответствии с таким 

положением дел проблемы организации коррекционно-формирующей работы по 

развитию положительной самооценки, расширению представлений детей о себе 

представляют особую актуальность. Подобные теории выдвигали и другие 

исследователи, отмечающие, что психологические механизмы образа тела 

оказывают значительное влияние на развитие структурных элементов 

самосознания в условиях социально депривации (И. В. Поставнева (1996), О. В. 

Самитова (2002).  

 Как уже было отмечено, вопрос изучения представлений о себе у детей 

дошкольного возраста с психомоторными нарушениями практически не изучен в 

литературе, однако, по мнению многих авторов, данные представления 
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оказывают существенное влияние на жизнедеятельность ребенка, особенности 

развития у него коммуникативных навыков, навыков овладения школьными 

дисциплинами и проч. Имеющиеся на сегодняшний день методы обучения, 

воспитания и реабилитации таких детей, в сущности, не различается с методами, 

ориентированными на работу с дошкольниками, имеющими нарушения речи или 

интеллектуального развития: методы, направленные на коррекцию нарушений 

высших психических функций и формирование навыков в соответствии с 

возрастным развитием; телесно-ориентированные методы, направленные на 

коррекцию контакта с собственными телом, развитие невербальной 

коммуникации для совершенствования психосоматического состояния при 

взаимодействии с другими людьми (Е. А. Конева (2008). Тем не менее, этого 

недостаточно.  

 Дети с психомоторными нарушениями должны быть выделены в 

особенную категорию; для них должны быть составлены персонифицированные 

программы обучения и воспитания. К сожалению, сегодня все еще нет четкого 

понимания критериев, по которым дети могут быть отнесены к категории «дети с 

психомоторными нарушениями».  

Соответственно, возрастает необходимость поиска эффективных форм и 

методов работы данными детьми, с более углубленной ориентацией на 

представления таких детей о себе. Существует необходимость детального 

изучения особенностей самооценки таких детей, основы ее формирования, 

причин, влияющих на ее формирование. И только, собрав достаточный материал 

по данному вопросу, следует разрабатывать эффективные формы и методы 

работы с данными дошкольниками. Учет самооценки детей с психомоторными 

нарушениями в вопросах их развития и обучения позволит усовершенствовать 

профилактическую работу по предупреждению появления новых нарушений, 

обеспечить максимальную реабилитационную работу, что позволит улучшить 

процесс социальной адаптации детей в современном обществе.  

 Имеющийся опыт работы, описанный в трудах многих авторов (Л. И. 

Аксенова (2002), Л. Б. Баряева (2001), О. П. Гаврилушкина (2001) и др) 

доказывает, что правильно организованная психолого-педагогическая помощь 

для дошкольников с различными нарушениями дает возможность в дальнейшем 

получать обучение в общеразвивающих группах совместно с детьми, не 

имеющими нарушений развития. Дифференцированный подход к разработке 

программ обучения и воспитания детей с различными видами нарушений 

развития позволит значительно повысить их качество.  

В последние несколько лет в массовых детских садах значительно 

увеличилось число групп инклюзивного типа и потребность в таких группах лишь 

возрастает.  

 Инклюзивное образование – один из процессов трансформации 

общественного образования, основанный на понимании того, что инвалиды в 

современном обществе могут и должны быть вовлечены в социум (Е. В. Леонова, 

А. И. Лысова (2016). Организацией Объединенных наций было дано наиболее 
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универсальное определение данного вида образования как «целостного 

феномена», который предполагает равный доступ к качественному образованию 

всех без исключения детей (Л. М. Шыпицына (1997). Такая система обучения и 

воспитания детей, по мнению Е. В. Леоновой и А. И. Лысовой (2016) «базируется 

на гуманизме, развитии интеллекта и творческих способностей, балансе 

физиологических, эмоциональных и этнических компонентов личности» (Е. В. 

Леонова, А. И. Лысова, 2016, с. 75).  

 Е. А. Стребелева отмечает важность инклюзивного образования именно 

для работы с дошкольниками, что обеспечит детям с ОВЗ равные возможности 

для адаптации и интеграции в обществе равные с их здоровыми сверстниками. 

Однако для того, чтобы это было возможным необходимо комплексное 

взаимодействие всех специалистов, обеспечивающих обучение, воспитание и 

реабилитацию таких детей, а также родителей или законных представителей (Е. 

А. Стребелева, 2009).  

 Инклюзивная среда представляет собой вид образовательной среды, 

которая обеспечивает всем субъектам образовательного процесса возможностей 

саморазвития. Обеспечение такой среды позволяет решить проблему обучения и 

воспитания детей с ОВЗ за счет адаптации образовательного пространства с 

учетом потребностей и нужд каждого ребенка. На сегодняшний день вопросы 

обеспечения формирования первоначальных представлений о себе у 

дошкольников с психомоторными нарушениями в условиях инклюзивной среды 

находят слабое отражение в имеющихся источниках. Имеются лишь 

фрагментарные рекомендации о организации социального развития детей с ОВЗ 

в условиях инклюзии, что требует дальнейших исследований. Многие формы и 

методы работы с дошкольниками, не имеющими патологий развития, по 

формированию у них представлений о себе, в инклюзивных группах 

используются и в работе с детьми с психомоторными нарушениями.  

 Так в системе формирования представлений дошкольников о себе 

важную роль занимает деятельность. По мнению С. Л. Рубинштейна «исходная 

порождающая основа личности опосредована ее деятельностью» (С. Л. 

Рублнштейн, 1946, с. 638). Именно в деятельности осуществляется реализация 

возможностей личности. А. Н. Леонтьев под деятельностью понимал внутреннюю 

(психическую) и внешнюю (физическую) социально направленную активность 

человека, которая регулируется целью (А. Н. Леонтьев (1983).  

Л. М. Шипинцина указывает на важность организации работы с 

родителями, имеющими детей с психомоторными нарушениями (Л. М. 

Шипицина (2005). Исследования автора показали, что у таких родителей также 

отмечается низкая самооценка, чувство вины, сверхопекающее поведение, что 

приводит к неспособности помогать своему ребенку. Такие родители низко или 

неадекватно оценивают своих детей: завышают уровень развития общительности, 

отзывчивости, красоты, доброты; «в противоречии с реальностью находится 

оценка многими родителями воли, памяти и сообразительности своих детей. 

Выраженная психологическая защита родителей позволяет им сохранить 
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душевные силы, принять советы профессионалов по коррекции недостатков 

детей» (Л. М. Шипицина, 2005, с. 52). Представления о детях родителей во 

многом передаются и детям, способствуя развитию у них неадекватных 

представлений о самих себе. Таким образом, возрастает роль сотрудничества 

специалистов и семьи воспитанников с психомоторными нарушениями.  

Для подкрепления достижений детей в понимании и принятии себя 

важным является привлечение к коррекционно-формирующей работе значимых 

для детей взрослых, на что указывают многие авторы (А. Ф. Ануфриев и О. Н. 

Костромина (1997), З. Матейчик (1992) и другие). В связи с этим возрастает 

организация работы по стимулированию и повышению общей педагогической 

культуры близких родственников воспитанников. В случае, когда педагоги, 

родители и сверстники честно оценивают уровень выполнения дошкольником с 

патологией определенных задач, он будет и в дальнейшем стремиться к 

получению одобрения, похвалы, то есть к соответствию ожиданий взрослых и 

сверстников, что позволит развивать у детей реалистичную самооценку.  

 На сегодняшний день в системе организации инклюзивной среды для 

детей, имеющих психомоторные нарушения, в системе повышения их знаний и 

представлений о себе все еще существует множество проблем, требующих 

решения.  

 Так, существует насущная необходимость повышения качества 

профессиональной деятельности специалистов, работающих с детьми в условиях 

инклюзивной среды, многие из которых совершенно не готовы реализовать свои 

профессиональные задачи, не имеют достаточных знаний и навыков работы с 

детьми в условиях инклюзивной среды. Отсутствие программ и практических 

рекомендаций по организации совместного обучения здоровых детей и детей с 

ОВЗ существенно увеличивает имеющуюся проблему. Большой проблемой 

является отсутствие достаточного числа тьюторов, логопедов, психологов, 

дефектологов. Неоднородность состава воспитанников с ОВЗ требует 

необходимость учета уровня и содержания образовательных программ.  

 Многие педагоги в организации совместной работы детей с 

психомоторными нарушениями и их здоровыми сверстниками уделяют больному 

ребенку чрезмерное внимание, порой, не только помогая, но и выполняя часть 

какой-либо работы за детей, особенно выделяя его среди других детей по играм 

или совместному труду. Необходимо обучить специалистов использовать 

личностно-ориентированную модель взаимодействия, когда к дошкольнику с 

психомоторными нарушениями следует относиться как к сотрудничающей 

стороне, полноценному партнеру, что отмечается многими авторами (Е. Р. 

Баенской, Л. С. Выготским).  

 Требует пересмотра нормативно-правовая база, определяющая точную 

численность детей с ОВЗ в группе, состав специалистов, оказывающих помощь, 

время пребывания детей в группе, размер и порядок финансирования 

сотрудников. Далеко не все современные детские сады могут позволить 

организовать и обеспечить материально деятельность инклюзивных групп: 
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отсутствуют специально оборудованные места для детей с психомоторными 

нарушениями, не предусмотрены широкие проходы, специальная техника для 

слабовидящих и слабослышащих, других средовых условий и т. п. Проблема 

недостаточного финансирования таких групп способствует появлению новой 

проблемы – необходимости изменения образовательной среды.  

 Важнейшими задачами является своевременная профессиональная 

подготовка педагогических кадров, формирование у них психологической 

готовности к приему и обучению детей с ОВЗ, воспитание у педагогов 

непредвзятого отношения к «особенному» ребенку, обеспечение 

соответствующей литературой (Е. В. Леонова, Т. Н. Гусева). Во многих регионах 

наблюдается нехватка специалистов, готовых работать в условиях инклюзивной 

группы, отсутствие взаимосвязи между имеющимися сотрудниками внутри 

коллектива, а также во взаимодействии с родителями воспитанников. 

Существенной сложностью является необходимость разработки новых форм и 

методов работы по информированию и формированию правильного отношения к 

условиям инклюзивной группы родителей как нормально развивающихся детей, 

так и родителей детей, имеющих особенные образовательные потребности.  

Выводы 

 Таким образом, можно отметить, что основные вопросы эффективного 

формирования у детей дошкольного возраста с психомоторными нарушениями 

первоначальных представлений о себе слабо рассмотрены в имеющихся 

источниках. Дальнейшего изучения требует, прежде всего, более детальное 

изучение категории «дети с психомоторными нарушениями», а также конкретные 

психологические факторы и условия, способствующие становлению, развитию и 

функционированию их представлений о себе. Следует четко определить влияние 

самооценки данной категории детей на различные стороны их жизни: на 

особенности установления контактов со взрослыми и сверстниками, на процесс 

обучения и воспитание и т. п. Затем, анализируя полученные данные, следует 

сформировать основные принципы и условия психолого-педагогического 

взаимодействия с такими детьми.  

 Требуются новые подходы в понимании характера нарушения 

психомоторного развития детей дошкольного возраста и формирования у них 

позитивных и адекватных представлений о себе в условиях инклюзивной среды, 

что требует существенного обновления содержание специального образования, 

форм и методов реализации новых направлений работы, использования новых 

подходов и инновационных технологий, комплексных программ обучения и 

воспитания дошкольников.  
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Abstract. Child discipline is an ever-changing process. Parents tended to take 

disciplinary methods from previous generations, so grandparents were the ones who taught 

young parents how to raise a child. Every parent tends to educate their child better than their 

parents did. Unfortunately, the times of today are very fast and practically the parents have a lot 

of information that confuses them by the fact that any messages read on the Internet or online 

are interpreted from their point of view, they no longer trust the professionals, always saying 

that “your methods of education are outdated”. Hence, there is a tendency to educate children 

altogether differently than they were educating themselves. The big problem is that the 

behavioral patterns are not changed, they sometimes dominate more than the parents' will to 

change. The process of change requires much time and involves a lot of insistence and 

perseverance in practicing to develop new disciplinary skills and abilities. In this way, most 

young parents fail to establish clear boundaries and hierarchies between themselves and 

children, boundaries and styles of communication with children are not clear, and the rules in 

the house do not exist, or usually the parents are the ones who become the sponsors of the house: 

buy everything for children and I do everything for children, and children just have to learn or 

rest after hours. In this context children grow up to become the center of the family universe with 

the role of domination, they do not form skills and habits of collaboration and acceptance of the 

refusal of the parent, and then of no other persons will have authority in their environment 

(educator, teachers, etc.) or even their peers. Then, it comes a very complicated period of 

adaptation in the society which doesn’t serve them as their parents do. Then children make 

hysteria, beat, shout, hit or bite, parents encountering obstacles, and risks become very harsh 

and parents may become more aggressive than their children. The causes are different: the 

inability to recognize that they have been wrong, the tendency to be perfect parents, the parenting 

programs that tend to equate all children and do not differentiate between the personalities of 

the children and parents, between the types of interactions between parents, etc.  

Rezumat. Disciplinarea copiilor este un proces în continuu schimbare. Părinții tindeau 

să preia metodele de disciplinare de la generațiile anterioare. Cu regret, timpurile de astăzi sunt 

foarte rapide și practic părinții au multă informație care îi confuzionează prin faptul că mesajele 

citite în internet sau online sunt interpetate din propriul punct de vedere, nu mai au încredere în 

profesioniști, spunînd mereu că ”metodele voastre de educație sunt învechite”. De aici tendința 

să educe copii cu totul altfel, decît au fost educație ei însuși. Problema cea mare este că 

paternurile comportamentale nu sunt schimbate, ele domină uneori mai mult decît voința 

părinților de schimbare. Procesul de schimbare este foarte anevoios și implică multă insistență 

și perseverență în a exersa pentru formarea noilor abilități și deprinderi de disciplinare. În așa 

mod majoritatea părinților tineri nu reușesc să stabilească limite și ierarhii clare între ei și 
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copii, granițele și stiluri de comunicare cu copii nu sunt clare, iar regulile în casă nu există, sau 

de obicei părinții sunt cei care devin sponsorii casei: cumpără tot pentru copii și fac tot pentru 

copii, iar copii trebuie doar să învețe sau să se odihnească după ore. În așa context copii cresc, 

devenind centrul universului familiei cu rolul de dominare, nu își formează abilități și depinderi 

de colaborare și acceptare a refuzului părintelui, apoi nici a altor persoane cu autoritate din 

mediul lor (educator, profesori, etc) sau chiar a semenilor. După urmează o perioadă foarte 

complicată de adaptare în societatea care nu le așterne tot la picioarele copiilor. Apoi copii fac 

isterii, bat, strigă, lovesc sau mușcă, părinții întîlnind impedimentele și riscurile devin foarte 

dure mult mai agresive ca proprii părinții. Cauzele sunt diverse: incapacitatea de a recunoaște 

că au greșit, tendința de a fi părinți perfecți, programele de parenting care tind a echivala toți 

copii și nu fac diferențiere dintre personalitățile copiilor și ale părinților, dintre tipurile de 

interacțiuni între părinți, etc.  

Termeni-cheie: disciplină, granițe, agresivitate, personalitate, părinți, copii.  

Keywords: discipline, boundaries, aggression, personality, parents, children.  

În societatea de astăzi cînd domină haosul și stilurile diferite de conducere atît 

la nivel local cît și la nivel internațional este complicat să vorbim de disciplinare. Cu 

toate acestea problema disciplării copiilor devine din ce în ce mai des utilizată în diverse 

surse. În comparații cu multe decenii anterioare disciplinarea copiilor era aspectul care 

îi privea pe părinții și copii lor. O dată cu trecere la regim comunist și învățămăntului 

obligatoriu de stat, învățarea și disciplinarea lent au trecut să fie împărțită între 

obligațiile părinților și a profesorilor sau cadrelor didactice. Apoi avem o altă trecere 

foarte stranie cînd disciplinarea copiilor este o problemă a tuturor și a nimănui concret: 

părinții spun că școala trebuie să fie acel pilon unde să se ofere disciplinare corectă a 

copiilor, iar școala afirmă că disciplinarea copiilor trebuie efectuată de părinți pînă la 

perioada școlarizării. Părinții de azi sunt mereu în goană: după cît mai multe servicii, 

după bunuri materiale, reparații euro și rate la bancă, după jucării scumpe pentru copiii 

care se joacă de 2-3 ori, etc.  

Conform dexonline ”disciplinare este o acțiune de a disciplina, de a obișnui pe 

cineva cu disciplina” [4]. Astfele pentru a crea o obișnuiță este important să fie mereu 

și în orice medii acolo unde se află copilul. Dacă copilul este acasă pînă la 3 ani atunci 

această obișnuiță o formează părinții, iar după trei ani copilul merge în mediu social și 

atunci părinții împreună cu celelate cadre didactice mențin și formează abilitatea mai 

departe. Petrea Irina spus: ”Nu se poate concepe dezvoltarea și educarea copilului în 

societatea contemporană în absența educației și instruirii. . . Deși am costatat cu 

amărăciune că interesul și respectul pentru școală, pentru statutul cadrului didactic și 

pentru educație, la modul general, a scăzut la cote alarmante [4, p. 13-14].  

Din acest considerent astăzi familia și societatea cel mai dese ori luptă una 

contra alteia fără a avea unele criterii clare privitor la disciplinarea tinerii generații. Apar 

surse de informare cu disciplinarea copiilor, mai nou aceasta este definită ca parenting 

- la modă ca părinții care își pot permite financiar să frecventeze astfel de cursuri la 

prețuri exagerate, cu scopul de a cunoaște cum să își educe propriul copil, fără a aplica 

metode vehemente sau chiar abuzive în relație cu copilul. Principiile de lucru în cadrul 

programelor de parenting sunt foarte bune și chiar aș putea spune ideale pentru creșterea 

unui copil. Numai că există niște probeme la mijloc: 
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- copii sunt diferiți;  

- nu se spune cum să procedeți cînd copilul nu corespunde criteriilor dorite de 

părinți; 

- cum procedăm cu anxietatea părinților sau crizele și traumele nerezoșlvate din 

copilărie; 

- nu e suficient de a cunoaște cum să educi, trebuie să aplici în practică; 

- dacă părinții nu reușesc, spun că programul nu e bun și îl abandonează. Însă 

copilul nu poate fi abandonat, după care părinții revin la metodele pe care au fost 

deprinși ei în copilăria lor; 

- metodele de educație diferite ale părinților duce la confuzie copilul și atunci 

el alege cu cine să se alieze mau mult și cu cine mai puțin; 

- părinții și copii își cunosc drepturile, însă uită uneori sau nu acordă timp 

obligațiilor proprii; 

- un copil disciplinat corect astăzi poate fi exclus de semenii săi și aceasta să îi 

ducă pe părinți cu gîndul că metodele lor nu au fost potrivite, sau din contra să susțină 

izolarea copilului în mediul familiei; 

- programele de poarenting uneori se contrazic unele pe altele și părinții nu știu 

care e mai bună, iar după ce au dat greș cu una la primul copil, atunci încearcă alta total 

diferită la al doilea copil și așa merg spre extreme, fără a adapta aceste metode la ambii 

copii.  

Becky A. s-a exprimat că a putea ”dobîndi noi aptitudini de disciplinare, trebuie 

să le învățați, să le înțelegeți și să le exersați” [1, p. 63]. Acest fapt ne confirmă că a 

învăța e doar primul lucru care trebuie făcut pentru o disciplinare corectă. Pentru a reuși 

să înțelegem trebuie să depășim propriile abuzuri din copilărie, nu în zadar toate 

statisticile demostrează că în 80 % de cazuri un copil abuzat devine un adult abuzator.  

Abuzul este o metodă de disciplinare care are drept scop de a provoca durere 

copilului printr-o formă de supunerea oarbă a copilului față de autoritatea care se 

impune. Părinții care au trecut prin violență cînd erau copii, în acele clipe marea 

majoritate a lor au spus că nu își vor bate copii lor cînd vor fi părinți. Cu regret, 

paternurile comportamentale sunt preluate de la oamenii cu care locuim cel mai mult 

timp în copilărie. De aceea, aceste deprinderi abuzive, chiar dacă sunt înțelese și știute 

că nu sunt benefice pentru copii, ele nu se schimbă atît de ușor în timp și lasă urme pe 

parcursul întregii vieți. Iar atunci cînd copilul abuzat ajunge mare și chiar încearcă să 

învețe multe din metodele noi de disciplinare, poate și îi reușește pînă în momentul cînd 

activitățile zilnice îi aduc satisfacție și împăcare cu sine. În cazurile de criză, cînd copii 

strigă, lovesc, se bat, fac tantrum sau isterii, atunci părintele exploadează.  

Wolynn afirma că ”înțelegerea intelectuală ca atare este rareori suficientă pentru 

a se produce o schimbare de durată. Adesea, conștientizarea trebuie să fie însoțită de o 

experiență viscerală resimțită în profunzime. . . cînd durerea e prea mare, oamenii tind 

să o evite. Dar atunci cînd ne blocăm trăirile, fără să ne dăm seama, oprim procesul de 

vindecare care ne poate duce către o eliberare naturală. Uneori durerea se ascunde adînc 

pînă cînd reușește să găsească un mod de exprimare sau o soluție [6, p. 35]. Iar atunci 

cînd pe un părinte îl depășește situația în care se află, poate nu anume legată de copil, 
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atunci și durerea iese la suprafață. Apoi apare sentimentul de vină al părintelui, ce 

provoacă pe părinte să se autopedepsească pentru cele întîmplate și să ofere copilului 

tot ce își dorește, numai să îi ierte pedeapsa. În așa mod copii înțeleg că pot apela la 

autoănvinuirea părintelui și apoi vor primi orice își vor dori. Cel mai greu este unui 

părinte în etapele de preadolescență a copiilor săi, pentru că copiii răspund agresiv 

înapoi, fapt care și mai mult provoacă impunerea unei discipline abuzive din partea 

părintelui.  

Un alt aspect al disciplinării abuzive este incapacitatea maturilor de a ”pune în 

cuvinte” atît cererile noastre față de copil, cît și cererile copiilor exprimate în mod neclar 

sau uneori chiar în mod negativ. Cel mai bine aceasta se observă la copii ce nu vorbesc 

(nu pot, sunt prea mici sau au dizabilitate). În așa situații copii își exprimă starea prin 

comportamente directe și intense. Unele din ele neacceptabile social: mușcatul, plînsul, 

strigătul, lovitul cuiva sau chiar a propiului corp. Dacă în mediu casnic părintele își 

poate permite să fie consecvent în cele expuse sau poate să ignore aceste comportamente 

de atragere atenției părintelui asupra copilului, atunci în mediu social avem multe 

persoane în jur, unele din ele fie că vin cu recomandări (uneori foarte abuzive atît pentru 

părinte, cît și pentru copil), alteori nu fac decît să eticheteze părinții și copii lor numindu-

i cu diferite cuvinte necenzurate sau chiar manifestînd o atitudine grosolană față de 

situația pe care o crează copilul cu părintele său. În așa cazuri părinții copiilor cu 

comportament provocator în societate nu fac decît să dorească cît mai repede posibil să 

finiseze acele priviri ale oamenilor din jurul lor și își permit de a lua un copil mic cu 

forța sau chiar să strige la el în public, pentru a micșora din intensitatea acelor agresiuni 

și a stării de anxietate proprie pe care o simte în acel moment.  

Dacă acel părinte ar pute spune cu cuvinte starea care o are el și ar explica și la 

ceilalți ce anume are nevoie el și copilul în această situație pentru a nu-i permite lui să 

învețe a atrage atenția asupra sa prin comportamente negative, cît de mult ar stopa 

aceasta răspîndirea metodelor abuzive de educație a copiilor.  

Wolynn spune că ”o trăsătură bine documentată a traumei, familiară multor 

oameni, este incapacitatea noastră de a articula ceea ce ni se întîmplă. . . în timpul unui 

incident traumatic, procesele noastre de gîndire devin dispersate și dezorganizate în așa 

fel încît nu mai recunoaștem amintirile. . . fragmente de amintire, dispersarea în imagini, 

senzații corporale și cuvinte sunt stocate în inconștientul nostru și pot fi activate mai 

tîrziu de orice lucru care aduce chiar și pe departe cu experiența originară” [6, p. 27]. 

Aceasta cel mai des spun părinții care și-au abuzat copilul că ”eu nu i-am dorit rău, eu 

doar am vrut să îl învăț minte, să mă asculte, el ultima vreme nu mă aude, decît dacă nu 

devin furios, . . . nu am putut controla instinctele mele, îmi pare foarte rău, ce să fac 

acum?”.  

Un alt aspect al disciplinării violente a copiilor este tendința părinților de a 

deveni prieten cu copilul său, fără a se gîndi care sunt consecințele pe termen lung 

asupra copilului. În așa context copilul învață la nivel inconștient că el este autoritatea 

și că el conduce cu relația sa cu părintele. Părintele/maturul vrea să fie un prieten 

adevărat al propriului copil și oare nu noi am fost învățați că ”prietenul adevărat la 

nevoie se cunoaște”? Apoi în societate copilul așteaptă același comportament din partea 
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tuturor, însă el nu poate primi această atitudine și atunci furia copilului sau anxietatea 

pe care o manifestă în societate nu face altceva decît să provoace părintele să îi ia 

apărarea propriului copil care a devenit dependent de adult. În cazul acesta părintele 

este gata să intervină foarte dur, pentru a-și apăra odorul de alte persoane, iar așa și mai 

mult minimalizează potențialul copilului de a se adapta social. În interiorul copilului 

crește furia pe cei cu care el nu poate comunica sau asupra cui nu are autoritate, iar cu 

vîrsta aceasta îi provoacă pe părinți să îi învețe pe proprii copii să se protejeze prin a 

aplica forța. Copii anxioși nu pot aplica această metodă și atunci părinții devin furioși 

pe incapacitatea copiilor de a se autoapăra de persoanele agresive și îi lasă să se descurce 

singuri în societate. Apoi furia copiilor este orientată spre părinții care după părerea 

copiilor i-au abandonat și nu se mai implică în soluționarea problemelor cu care se 

confruntă zilnic. La vîrsta preadolescentă acești copii tind să compenseze acele abilități 

pe care nu le-au avut pînă acum și în continuu parcă luptă pentru putere cu toți oameni 

din jur, sau diin contra se izolează și duc un mod de trai pasiv-agresiv.  

Părinții de azi nu au claritate cine din ei și ce sarcini să își asume față de copil. 

Mamele se văd a fi viitoarele femei afirmate social și financiar, soții luptă cu înverșunare 

să își păstreze soțiile acasă lîngă copii, iar ei să aducă bani, sau din contra se izolează 

acasă și permit soțiilor să preia această funcție, iar ei devin bonă pentru copil. Mama 

este ființa care își simte copilul mult mai bine că are instinctul matern format timp de 9 

luni a copilului în burtă, apoi la naștere i-a oferit copilului laptele matern astfel menținea 

legătura cu copilul. O dată cu plecarea mamelor la serviciu, tații sau bonele ce înlocuiesc 

mamele nu fac altceva decît să satisfacă nevoile fiziologice ale copiilor, însă copii nu 

primesc dragoste, emoții pozitive, siguranță emoțională. Acest fapt duce la formarea 

unui atașament anxios-ambivalent al copilului față de persoanele din jurul lui, care 

ulterior se va exprima prin atitudine ambivalentă: agresivă sau anxioasă în relații cu 

persoanele din jur.  

Bruna Zali spune ”tendința de a considera sarcinile mamei și ale tatălui 

echivalente, iar atitudinile față de copil interschimbabile, se plasează în cadrul unui 

model de familie fără ierarhie, caracterizată de refuzul imaginii autorității masculine și 

al prepondrenței soțului în raport cu soția și al tatălui în raport cu fiul. Aceasta nu 

înseamnă că a fost abandonat modelul tradițional de familie, ci indică doar faptul că ne 

îndreptăm către noi definiții ale idetității masculine și feminine și, în consecință, ale 

maternității și ale paternității [2, p. 289].  

În concluzie am dori să cităm cuvintele lui Dafinoiu care spune că 

”comportamentul dezorganizat al unei persoane este expresia pendulării între direcțiile 

de acțiue dictate de ”condițiile demnității” impuse din exterior și cele indicate de ceea 

ce acesta simte cu adevărat. Scopul terapiei este de a diminua această dezorganizare, de 

a depăși rezistența. Se poate ajunge la o autopercepție realistă, care va schimba structura 

eu-lui și-i va mări autoacceptare. Deoarece relațiile interpersonale sunt considerate a fi 

cheia dezvoltării individului, terapia oferă o relație care este structurată încît va permite 

actualizare resurselor, facilitarea dezvoltării și maturizării [3, p. 104-105].  

Pentru ca să stopăm abuzul și metodele abuzive de disciplinare părinții și copii 

care au trăit în mediu violent, au văzut scene abuzive orientate spre ei sau au fost victime 
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indirecte prin prezența la abuzul comis persoanelor dragi lor, este foarte important de a 

trece printr-o terapie personală, de a depăși acele bariere sau paternuri comportamentale, 

care pot duce la acceptarea unei educații abuzive sau disciplinarea abuzivă a copiilor lor 

pe viitor.  

Bibliografie 
1. Becky, A. , Bailey. Ușor de iubit, greu de disciplinat. București: Aramis Print, 2011. 300 p. 

ISBN 978-973-679-881-8.  

2. Bruna, Z. , Palmonari A. Manual de psihologia comunității. Iași: Polirom, 2003. 425 p. 

ISBN973-681-092-5.  

3. Dafinoiu, I. , Elemente de psihoterapie integrative. Iași: Polirom, 2000. 232 p. ISBN 973-

683-471-9 

4. Dicționar explicativ al limbii române https://dexonline. ro/definitie/disciplinare 

5. Petrea, I. Și tu poți fi supernanny: cu copilul la școală. București: Editura Trei, 2008. ISBN 

978-973-707-243-6.  

6. Wolynn, M. Povestea ta a început demult: cum să vindeci traumele familiale moștenite. 

București: Trei, 2016. ISBN 978-606-719-932-1 

UDC: 376. 6 

DIFFICULTIES IN SOCIAL ADAPTATION OF SMALL SCHOOL 

CHILDREN FROM TEMPORARILY DISINTEGRATED FAMILIES 

DIFICULTĂȚI ÎN ADAPTAREA SOCIALĂ A ȘCOLARILOR MICI 

PROVENIȚI DIN FAMILIILE DEZINTEGRATE TEMPORAR 
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Abstract. Recently, I’ve read an article entitled “Mom, you earned enough money to 

buy another childhood?”. It ended also tragically as the title sounds: “I’m standing alone and 

run away of love and fear to not get used with it as in childhood, and then one would steal it with 

a sum of money. Mother, there is no money that can replace you. ” Reading the article, I saw 

with my heart eyes, the child sad eyes with an empty gaze that are in a continuous waiting. These 

are the children left at home with parents with virtual and bank account manifestation, children 

from temporary disintegrated families. There is only one suitable name for this reality: 

disintegration. In other words, it is impossible to recover. The emotional emptiness produced by 

the separation of a parent or even both has the same dimensions as the emotional emptiness 

produced in the situation of parents’ divorce, or as in the situation of parent death and the effect 

is definitive. “Home alone children” represents a new social phenomenon in Romania. There 

are about 85000 of children left without one or two parents that left the country for a job abroad. 

The leave of parents brings in children life an emotional emptiness, affective imbalance, factors 

of major risk in evolution. At the emotional level these children are perceived as children lack 

of hope, of certainty of a happy future, children without any support in any activity, children 

without support in decisive moments of their lives, children that all the time are reserved and 

have tendencies of isolation, lacking the desire to communicate with others. The emotional 

imbalance gets an obvious manifestation in children socialization leading to isolation, 

aggressiveness, opposition, conflict, marginalization.  

https://dexonline.ro/definitie/disciplinare
https://teacode.com/online/udc/37/376.6.html
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Abstract. Recent, am citit un articol intitulat „Mami, ai făcut destui bani cât să-mi 

cumpăr altă copilărie?”. Se termina la fel de tragic: „stau singur și fug de iubire de teamă să 

nu mă obișnuiesc cu ea ca în copilărie și apoi să mi-o fure o sumă de bani. Mamă, nu există vreo 

sumă de bani care să te poată înlocui” Citind articolul, am văzut cu ochii mei din inimă copilul 

cu ochii triști și cu privirea goală care se află într-o continuă așteptare. Este vorba despre copiii 

rămași acasă cu părinții pe care-i văd virtual și prin cont bancar, copii din familii temporare 

dezintegrate. Există un singur nume potrivit pentru această realitate: dezintegrarea. Cu alte 

cuvinte, aceea ce este imposibil de recuperat. Golul emoțional produs de separarea de un părinte 

sau chiar de ambii are aceleași dimensiuni ca și golul emoțional produs în situația divorțului 

părinților sau ca în situația decesului părinților, iar efectul este definitiv. „Copii singuri acasă” 

reprezintă un nou fenomen social în România. Au rămas aproximativ 85000 de copii fără unul 

sau doi părinți care au plecat din țară pentru un loc de muncă în străinătate. Plecareal părinților 

aduce în viața copiilor un gol, dezechilibru afectiv, factori de risc major în evoluție. La nivel 

emoțional, acești copii sunt percepuți ca copii lipsiți de speranță, de siguranța unui viitor fericit, 

copii fără nici un sprijin în nici o activitate, copii fără sprijin în momentele decisive ale vieții 

lor, copii care sunt tot timpul rezervați și au tendințe de izolarea, lipsiți de dorința de a comunica 

cu ceilalți. Dezechilibrul emoțional are o manifestare evidentă în socializarea copiilor care duce 

la izolare, agresivitate, opoziție, conflict, marginalizare.  

Keywords: child, socialization, parents, isolation, migration effect, affectivity, social 

risk, departure, emotional emptiness, emotional imbalance, maladaptation.  

Termeni-cheie: copil, socializare, părinți, izolare, efect migrație, afectivitate, risc 

social, plecare, goliciune emoțională, dezechilibru emoțional, adaptare inadecvată.  

Zilele trecute am citit un articol cu titlul Mami, ai făcut destui bani cât să-mi 

cumpăr altă copilărie? Se termina la fel de tragic: „stau singur și fug de iubire de teamă 

să nu mă obișnuiesc cu ea ca în copilărie și apoi să mi-o fure o sumă de bani. Mamă, nu 

există vreo sumă de bani care să te poată înlocui”. Citind articolul mi-au defilat prin fața 

ochilor inimii, ochii triști cu privirea goală care par că sunt într-o continuă așteptare. 

Sunt ei, copiii rămași acasă care au părinții doar în manifestare virtuală și în conturi 

bancare, copiii din familii temporar dezintegrate. Nici că se putea potrivi mai bine 

denumirea acestei realități: dezintegrare. Altfel spus, imposibil de recuperat. Golul 

emoțional produs de separarea de un părinte sau de ambii părinți are aceleași dimensiuni 

ca și golul emoțional produs în situația divorțului părinților sau ca în situația decesului 

unui părinte și efectul este definitiv.  

„Copiii singuri acasă” e un nou fenomen social pentru România. Sunt 

aproximativ 85000 de copii rămași fără unul sau ambii părinți în urma plecării acestora 

la muncă în străinătate.  

Plecarea părinților aduce în viața copiilor gol emoțional, dezechilibru afectiv, 

factori majori de risc în evoluție. La nivel emoțional acești copii se percep: 

- lipsiți de speranță, de certitudinea unui viitor fericit; 

- fără niciun fel de încurajare și susținere în orice activitate; 

- fără susținere în momentele decisive din viața lor; 

- în majoritatea timpului sunt retrași și cu tendințe de izolare, lipsiți de 

dorința de a comunica cu ceilalți.  

- aceste efecte, la nivel comportamental, pot duce la: 

- participare școlară scăzută; 
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- tendință de asociere cu grupuri deviante; 

- izolare și comunicare slabă cu ceilalți copii, învățători și profesori.  

Plecarea unuia dintre părinți pune presiune emoțională și socială pe părintele 

rămas ceea ce adâncește dezechilibrul copilului avut în grijă. Dezechilibrul emoțional 

capătă manifestare evidentă în socializarea copiilor ducând la izolare, agresivitate, 

opoziție, conflict, marginalizare.  

Philippe Ariès prezintă în lucrările sale două elemente foarte importante: un 

sentiment al familiei și un sentiment al copilăriei. În acest sens sentimentul familiei 

constă în înțelegerea limitelor și particularităților care conferă grupului constituit din 

părinți și copiii rezultați din uniunea lor identitate și autonomie în raport cu restul 

societății. În situația copiilor cu părinții plecați în străinătate la muncă acest5 sentiment 

al familiei este slab format sau dizarmonic dezvoltat. În acrest sens identitatea lor este 

slab conștientizată ceea ce duce la o slabă autonomie socială, ba mai mult, fenomenul 

imitației duce spre exemplele / modelele sociale facile, lipsite de consistență morală, de 

context valoric, duce spre formarea dependențelor care are riscul alterării propriei 

structuri emoționale, în procesul evoluției, chiar a personalității.  

Sentimentul copilăriei care include în sfera lui de înțeles înțelegerea 

particularităților care deosebesc copilul de adult sau chiar de tânăr, în cazul euro-

orfanilor este slab format, ba chiar un mare minus în viața lor emoțională. Pentru acești 

copii, copilăria își perde din plinătatea emoțională pozitivă, din siguranță și confirmare, 

din libertatea de manifestare generând frustrare care poate duce la depresie, revoltă, 

agresivitate, empatie redusă. Sentimentul copilăriei pentru acești copii este evident 

diminuat, apelându-se la comunicarea rece, virtuală și la compensările materiale, duce 

la crearea de valori individuale care îl vor duce la goliciune emoțională și la alegerea 

surogatelor compensatorii extrem de păguboase (alcool, tutun, droguri, jocuri virtuale, 

prostituție).  

Fenomenul „plasării” copilului este întâlnit în viața socială, dar este o 

caracteristică a perioadei adolescentine, a vieții tânărului (internatul, locul de muncă) 

coboară acum la nivelul vârstei copilăriei mici. Chiar dacă acest fenomen era prezent și 

în situația plasării copilului la doică, în afara familiei, acest act era izolat, temporar și 

susținut de intervenția familiei la intervale scurte de timp. În situația copiilor cu părinții 

plecați în străinătate acest fenomen al plasării în afara familiei mici are goliciune 

emoțională și slabă susținere emoțională. „Înlocuitorii de părinți” sunt fie copleșiți de 

responsabilitatea noilor atribuții, fie copăleșiți de golul emoțional trăit de înstrăinarea 

de partenerul de cuplu, fie confruntați cu nesiguranța educațională a atribuțiilor de 

părinte „înlocuitor”.  

Thelot (1982) în lucrarea „Tel père, tel fils?” corelează variabilele dependente 

care caracterizează situația unui individ cu originea lui socială măsurată prin categoria 

socio-profesională căreia îi aparține tatăl. Ori, așa cum arată numeroase cercetări, chiar 

dacă autoritatea este deținută formal de bărbatul aducător de venituri, funcționarea 

familiei contemporane este centrată pe copil și pe adultul de sex feminin. Transmiterea 

culturală se efectuează cu precădere pe linie feminină. În contextul acestor coordonate, 

faptul că părintele care emigrează din considerente economice fiind tatăl, importanța 
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părintelui de sex masculin este dramatic diminuată, el păstrându-și doar rolul de partener 

de conversație și sfătuitor la modul general.  

De Mause în lucrarea ce expune teza sentimentalizării raporturilor părinți-copii 

în societatea contemporană, părinții caută să satisfacă nevoile particulare ale copilului, 

raporturile fiind de helping mode, de susținere. Din punct de vedere material raporturile 

sunt de helping mode, din punct de vedere emoțional, raportul de susținere se 

cantonează la nivelul formal, părintelui plecat lipsindu-I elementele multiple care să 

întregească și să confere autenticitate peisajului emoțional al copilului. Cu cât mai fericit 

crește un copil, cu atât va avea mai bine formată priceperea de a alege experiențele de 

viață și oamenii care îl pot face fericit. În contextul unei familii știrbite abilitatea „în-

fericirii” este diminuată, căutarea stării de satisfacție, de împlinire căpătând confuzie, 

nesiguranță.  

Familia în care unul sau ambii adulți sunt în perioada de emigrare din motive 

economice este în general o familie conjugală care capătă temporar caracteristici ale 

familiei disimetrice, a menajului monoparental. Din nefericire această etapă temporară 

de separare între mebrii familiei va produce efecte ireversibile asupra tuturor membrilor 

ei, cele mai profunde și destabilizatoare efecte înregistrându-se în dezvoltarea copilului 

din familia respectivă. Adultul-părinte care rămâne alături de copil fiind afectat de 

anxietate, sentimente contradictorii, uneori de furie va reuși cu greu să rămână centrat 

asupra nevoilor copilului, atent la manifestările lui. Adultul fiind nevoit să se rânduiască 

cu pierderile de identitate, cu sentimentul general de neputință, cu cele ale capacității 

lor emoționale de adaptare, comunică mai puțin bine cu copiii, infantilizându-I, 

controlându-și uneori mai greu comportamentul, fiind uneori mai puțin coerenți în ceea 

ce le cer și poate mai puțin afectuoși accentuează criza emoțională în care e scufundat 

copilul (Miron, 1987). Copiii aflați sub incidența acestui fenomen social sunt marcați 

de probleme psihologice și relaționale.  

Copiii de vârstă mică sunt cel mai puternic afectați; ei par a deveni mai 

dependenți, mai neascultători, mai agresivi, mai puțin afectuoși. Ei sunt marcați de o 

mare tristețe, de sentimente de anxietate, confuzie și frustrare, de conflicte de loialitate. 

Băieții sunt mai vulnerabil, ei înregistrând mai frecvent dificultăți de integrare socială. 

În perspectivă socială acești copii vor avea probleme relaționale trăind sentimente de 

anxietate și vinovăție, așteptându-se la atitudini de respingere, ei înșiși rupând frecvent 

relațiile.  

Din fericire: „Ceea ce are importanță asupra dezvoltării copiilor este mai puțin 

forma familiei cât atitudinea anturajului. ” Rețelele de sociabilitate, rețelele de rudenie 

sunt cele care pot stimula sau inhiba exercitarea rolurilor educative de către părintele 

care e și fizic alături de copil sau de către adulții cărora le-a fost încredințată 

responsabilitatea copilului în toate nevoile lui (Neyrand, Guillot, A. Pitrou).  

Socializarea implică procese simultane de identificare și de diferențiere 

(Stănciulescu 1992). Identificarea cu „ceva” mu este niciodată totală, ea fiind limitată 

și întărită de diferențiere. Diferențierea presupune și ea raportarea la acel „ceva”, 

socializarea fiind un proces de individualizare a socialului. Reziliența, reușita socială 

este posibilă datorită unui „joc” complicat al identificării și diferențierii în raport cu 
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familia de origine. Ceea ce contează este și prezența fizică, dar și prezența simbolică, 

părinții fiind primele repere semnificative ale procesului de autoidentificare și 

autodiferențiere a sinelui.  

Toate aceste argumente teoretice despre bazele și condițiile unei reușite 

integrări sociale sunt și explicații obiective în cazul dificultăților întâmpinate în procesul 

socializării de către „euro-orfani” sau „copiilor rămași singuri acasă” așa cum sunt 

cunoscuți ca denumire în România. Conform unei statistici UNESCO, cifra lor este 

estimată la aproximativ 350 000 (și în cifra aceasta fac referire la copiii cu unul sau 

ambii părinți emigrați, la copiii proveniți din familiile temporar dezintegrate din cauza 

emigrării). Marea majoritate a acestor copii suferă de anxietate emoțională, neavând 

încredere în partenerii relaționali, trăind drama abandonului cu toate efectele ei.  

Acești copii crescând în medii cu dezechilibru emoțional sunt ei înșiși labili 

emoțional, fie caracterizați în activitățile lor prin izolre, fie bravând din nevoia de 

atenție, din nevoia de valorizare, aceste nevoi pornite din precara imagine de sine care 

are la bază anxietatea emoțională. Voi prezenta foarte pe scurt un studiu de caz 

precizând și tipul de intervenție aplicat.  

Tipologia problemei: elevul A. D. prezintă nevoia de confirmare a grupului, de 

valorizare, de atenție în mod continuu compensatoriu. Nesatisfacerea acestei nevoi 

nerealizată de familie și de grupurile anterioare (grădiniță, grupuri de prieteni) duce la 

alterarea imaginii de sine, la nesiguranță socială; din nevoia de a salva propria imagine 

interiorizează frustrarea și ajunge la somatizări (ticuri nervoase, slăbirea sistemului 

imunitar).  

Actori implicați 
Elevul A. D.  

Grupul clasei 

Profesorul clasei 

Contextul apariției: conflict cu colega D. B. care o umilește în fața colegilor 

imitând „aerul de plângăcioasă” prezentând-o ca o fricoasă, „văicăricioasă”.  

Posibile riscuri: 
- îmbolnăvire emoțională 

- îmbolnăvire fizică 

- introvertire 

- insucces școlar 

Descrierea situației: Eleva A. D. neagă faptul că are nevoia de valorizare în 

dezechilibru, nu-și recunoaște frustrarările, intră în mutism, neimplicare socială, facies 

inexpresiv. Nu-și recunoaște emoțiile din frica de a nu confirma că e vulnerabilă, 

speriată, din frica de a nu pierde apartenența și recunoașterea grupului.  

Intervenție: Spre găsirea unei soluții se apelează la povestea terapeutică „Pot să 

fiu un curcubeu”.  

Povestea e citită de profesor într-un ton firesc, cu voioșie, cu căldură pentru a 

mări accesibilitatea conținutului. După citire se poartă discuții de genul: „Ești un 

curcubeu. Vorbește despre culorile tale. ” După mai multe intervenții se face exercițiul 

Dăruiește din culorile emoțiilor persoanelor care te-au făcut să te simți curcubeu. 
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Fiecare copil desenează culoarea emoției negative și chipul persoanei cu care vrea să o 

împartă. După ritualul întoarcerii emoției, acestea sunt introduse într-o punguță, 

bilețelele legate de un mănunchi de baloane și trimise către curcubeu. Aplicația B – 

emoții negative. Copacul emoțiilor. Elevul A. D. își prezintă copacuș colegilor săi. 

Astfel se realizează conștientizarea, deci începe eliberarea.  

Pentru depistarea tulburărilor emoționale produse de trauma separării părinților 

se aplică și teste proiective accesibile școlarității mici, atractive și folosite ca adevărate 

oglinzi emoționale pentru universul sufletesc al copiilor. După aplicarea testelor 

proiective ca: Familia mea – familie de flori, Tabloul familiei mele sau familia mea ca 

o familie de animăluțe în libertatea naturii s-a constatat că în cazul copiilor provceniți 

din familii dezintegrate temporar, pentru părintele separat de familie, copilul va apela 

la imagini diminuate dimensional, în culori reci, în depărtare de poziționarea personală.  

Chiar dacă părintele care a rămas alături de copil sau rudele înlocuitoare cultivă 

susținut imaginea părintelui plecat, lipsa contactului direct, golul emoțional creat își 

găsește o exprimare în limbajul plastic. Se știe că orice copil este, prin excelență o ființă 

a prezentului, a trăirii în „acum” care are ca principală nevoie iubirea, resimte puternic 

lipsa conectării directe la câmpul inimii și la câmpul creierului cu părintele absent, 

implicarea acestuia în cotidianul lui, încurajarea la momentul de criză, atenționarea care 

îi hrănește sentimentul de siguranță, îmbrățișarea care îi întărește asigurarea că este 

acceptat și iubit. Acest gol emoțional se va regăsi în comportamentul social al copilului, 

în rezerva implicării, în nesiguranța exprimării, în vulnerabilitatea emoțională.  

Testele proiective sunt ferestre care permit accesulla informații privind 

universul emoțional al copiilor într-un mod discret și delicat, euro-orfanii fiind foarte 

suspicioși și retrăgându-se la orice presupus privitor nepoftit în lumea sa, retrăgându-se 

prin interiorizare, prin mascarea propriilor emoții.  

Ca o concluzie, copiii rămași singuri acasă sunt expuși traumelor. Ce sunt 

traumele din copilărie? Sunt situații sau evenimente cu un puternic impact emoțional 

asupra copilului. Consecințele acestui impact sunt marcante și își pun amprenta asupra 

vieții de adult. Separarea părinților, precum și creșterea într-un mediu haotic care se află 

în continuă schimbare sunt factori ce cauzează traume emoționale pentru copil. Acesta 

este o ființă umană în plin proces de creștere și dezvoltare, fiind într-o stare de 

neajutorare, cu o experiență de viață nerelevantă care are ca efect un discernământ 

aleatoriu, deseori greșit. Iată de ce tot ce se întâmplă în jurul său are un puternic impact 

asupra vieții sale psihice.  

Dacă ceea ce I se întâmplă de pășește capacitatea lui de elaborare, experiența 

respectivă se transformă într-una traumatică. Efectul de Growing up sau de maturizare 

forțată este el însuși factor ce poate sta la originea traumatismului emoțional.  

Pediatrul Nadine Burke Harris expune argumentat într-o prezentare TED-

Medical cum în spatele manifestării de ADHD, tulburare de hiper-activitate și deficit de 

atenție, a constatat că la mulți dintre micii pacienți nu se confirmă diagnosticul, dar în 

spate erau traume repetate. Acestea, în procesul de evoluție, vor putea duce la: afectarea 

dezvoltării creierului, a sistemului imunitar și endocrin, boli pulmonare (risc de 2, 5 ori mai 

mare), hepatita (risc de 2, 5 ori mai mare), depresie (risc de 6 ori mai mare), riscul 
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sinuciderii, ischemii cardiace (risc de 3, 5 ori mai mare), „normalitatea” justificată de 

apelarea la factori „compensatorii”, obiceiuri nocive ca: alcoolul, tutunul, droguri etc. , 

modificări în zona Nucleus Accumbens unde e poziționat centrul plăcerii și al recompensei 

care implică controlul în dependențe. Inhibă activitatea cortexului prefrontal necesară pentru 

controlului impulsului și a funcției executive (zonă foarte importantă pentru învățare), 

modificări considerabile în amigdala cerebrală sau zona corticală de răspuns la frică.  

Există astfel argumente științifice la riscul crescut pentru comportament mai 

riscant. Aceste afirmații sunt susținute de activitatea de cercetare a dr. Viktor Vince 

Fellitti și dr. Bob Anda pe 17 500 de subiecți adulți cre în copilărie au trăit t5raume 

emoționale („Studiu despre experiențe neplăcute trăite în copilărie”).  
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Abstract. The management of medical services must include ensuring the safety of life, 

physical, mental and moral integrity of patients. The doctor is obliged, by using all his 

professional skills and knowledge, to contribute to the protection of the health of the population, 

to combat any form of discrimination of human dignity, while maintaining respect for the human 

being. At the moment, the development of the doctor-family-community partnership is perceived 

as a significant value of the contemporary society, therefore the knowledge and research of the 

managerial aspects, is the basic objective for the good functioning of the medical service in the 

Republic of Moldova, in general, and in a way. especially, of medical institutions, where 

communication becomes the essence of professional relationships - doctor-patient, doctor-family 

of patient-community. Thus, the system of management of medical services changes its forms of 

partnership and increases the demands on the act of communication. In addition to the diagnosis, 

orientation and supervision of the prescribed treatment, the doctor-patient / family-patient-
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community relationship also includes affective-psychological counselling which would serve as 

a platform for developing a sustainable partnership with qualitative medical recovery. This 

interaction, doctor-family-community, today is more necessary and evident than ever, leading to 

a particular attachment of a new quality. The diagnosis established by the doctor is a complex 

one, bio-psycho-social, the relationship between doctor-patient / his family-community can be 

compared with a holistic approach on the managerial condition of development of this 

partnership.  

Rezumat. Managementul serviciilor medicale trebuie să includă asigurarea securității 

vieții, integrității fizice, psihice și morale a pacienților. Medicul este obligat, prin utilizarea 

tuturor capacitaților și cunoștințelor profesionale, să contribuie la protejarea sănătății 

populației, să combată orice formă de discriminare a demnității umane, păstrând respectul față 

de ființa umană. La momentul actual, dezvoltarea parteneriatului medic-familie-comunitate este 

percepută ca o valoare semnificativă a societății contemporane, de aceea cunoașterea și 

cercetarea aspectelor manageriale, este obiectivul de bază pentru buna funcționare a serviciului 

medical în republica Moldova, în general, și, în mod special, al instituțiilor medicale, unde 

comunicarea devine esența relațiilor profesionale – medic-pacient, medic-familia pacientului-

comunitate. Astfel, sistemul managementului serviciilor medicale își modifică formele de 

parteneriat și augmentează exigențele față de actul comunicării. Relația medic- pacient/familia 

pacientului-comunitate presupune pe lângă diagnosticarea, orientarea și supravegherea 

tratamentului prescris, și o consiliere afectivo-psihologică care ar servi drept platformă pentru 

dezvoltarea unui parteneriat sustenabil cu reflecție de recuperare medicală calitativă. Această 

interacțiune, medic-familie-comunitate, astăzi este mai necesară și evidentă ca niciodată, 

conduce la un atașament particular de o nouă calitate. Diagnosticul pe care îl stabilește medicul 

este unul complex, bio-psiho-social, relația dintre medic-pacient/familia acestuia-comunitate 

putând fi comparată cu abordare holistică asupra condiției manageriale de dezvoltare al acestui 

parteneriat.  

Keywords: medical management, partnership, doctor-family-community, factors, 

functionality.  

Termeni-cheie: management medical, parteneriat, medic-familie-comunitate, factori, 

funcționalitate.  

În cercetarea aspectelor manageriale de dezvoltare ale parteneriatului medic-

familie-comunitate este „confruntarea” cu cea mai mare încărcătură morală, având în 

vedere complexitatea valorilor implicate, statutul medicului în comunitatea respectivă 

și implicarea pacientului în procesul decizional. Toate acestea pot fi sursa unor multiple 

controverse și dileme.  

Experiența țârilor occidentale demonstrează, că sporirea calității serviciilor 

medicale depinde foarte mult de buna înțelegere dintre pacient si medic, bazat pe un 

parteneriat, orientat spre găsirea unui limbaj comun, care le permite să activeze în 

unison pentru binele pacientului în special și al comunității în general.  

Este necesar de menționat că familia pacientului este parte a societății, oricare 

membru a familiei într-un anumit moment al vieții a cunoscut o dereglare a stării de 

sănătate, fapt care îi motivează întâlnirea cu medicul. Oricare ar fi starea clinică, 

gravitatea bolii, competenta sau incompetența mentală, pacientul este o persoană care 

trebuie tratată cu respect, onestitate, profesionalism, loialitate. Anume din aceste 
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considerente în continuare vom detalia unele aspecte manageriale ale relației medic – 

pacient (ca parte al familiei pe care o reprezintă)-comunitate.  

Se prezumă că: respectul, integritatea, respectul, compasiunea și 

confidențialitatea sunt o parte din factorii care asigură funcționalitatea instituției 

medicale [2].  

Respectul persoanei este valoarea de bază a relației medic – pacient și prima 

condiție a reușitei terapeutice. Când vorbim de respect ne referim adesea la două 

componente ale sale: respectul ca și comportament și respectul ca și atitudine. Atât timp 

cât pacientul nu reprezintă un constituent izolat ci o parte integrantă a unui context social 

(medic-familie-comunitate) istoric, cultural etc, acest concept include mult mai mult 

decât respectul autonomiei (capacitatea de autodeterminare și autoguvernare) sau a 

integrității corporale. El semnifică în egală măsură și respectul familiei, 

al comunității și culturii individului. Lipsa de respect în relațiile clinice, exprimată fie 

prin ignorarea opiniilor pacientului sau membrilor familiei acestuia, fie prin însăși 

folosirea incorectă a numelui sau neprotejarea intimității în timpul examenului clinic, 

este frecvent punctul de declanșare a proceselor de malpraxis.  

Aceste exemple nu reprezintă propriu-zis un afront adus autonomiei, ci mai 

curând ar sugera că pacientului nu i se acordă toată atenția și stima care sunt normal 

incluse în relația terapeutică.  

Respectul conștiinței este un corolar al respectului persoanei. Apelul la 

conștiință în biotica medicală este dictat de trei argumente: 

1) luarea unei decizii de etică medicală implică cele mai puternice convingeri 

personale legate de originea, crearea, menținerea sau întreruperea vieții; 

2) exponenții comunității medicale, pacienții și familiile pot avea ocazional 

opinii radical diferite; 

3) complexitatea îngrijirilor moderne de sănătate cere adeseori acord, cooperare 

și de preferință consens asupra opțiunii terapeutice.  

Dacă atunci când comentăm cub aspect managerial valorile relației medic 

pacient ca niște atribute ce direcționează vectorul relației de la medic la pacient, 

caracterizând de obicei dorințele pacientului, respectul conștiinței se referă și se aplică 

și medicului în egală măsură.  

Dreptul la conștiință reprezintă supremația drepturilor medicului pentru că 

protejează conștiința morală profesională, fără a constitui un instrument de utilitate 

socială. Exercitarea dreptului la conștiință se limitează la tipul unei activități, fără alte 

specificități.  

Apelul la conștiință este așadar o formă de auto reflecție critică în aprecierea 

unei acțiuni drept acceptabilă sau interzisă, bună sau rea, corectă sau incorectă. De multe 

ori implicarea conștiinței apare ca o mustrare de conștiință, în forma unor sentimente de 

vinovăție, regret, rușine, prin care un individ recunoaște că acțiunea sa a fost greșită. 

Dezvoltarea acestui sentiment nu semnifică obligator un atentat la moralitate, din contra, 

apare de obicei la persoanele cu un caracter moral puternic.  

http://azkurs.org/persoanele-cu-diabet-zaharat-chestionar-privind-accesul-la-med.html
http://azkurs.org/motilitatea.html
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Integritatea este un factor strâns legat de respectul persoanei și esențial în relația 

medic-pacient-comunitate. Principiul integrității, care se referă la inviolabilitatea și 

inatacabilitatea individului, atât din punct de vedere fizic cât și moral. Integritatea este 

fundamentul încrederii, esențială în orice tip de relație, pentru dezvoltarea personală și 

interpersonală. Integritatea semnifică acea calitate a ființei umane care îi conferă 

plenitudine, întregire. Condițiile subsidiare ei sunt onestitatea, transparența, 

verticalitatea. A fi integru înseamnă a-i trata pe fiecare după același set de principii. Pe 

măsură ce o faci, oamenii vor începe să aibă încredere în tine.  

Definirea integrității în mare măsură depinde de personalitatea individului, așa 

cum se formează prin educația proprie și construcția socială. Se consideră că interesul 

maxim al unei persoane în menținerea integrității sale rezidă din respectul față de 

valoarea intrinsecă a vieții [3].  

În această ordine de idei, integritatea morală semnifică fidelitate față de anumite 

norme morale. Virtutea integrității se referă la două aspecte de bază ale caracterului unei 

persoane: 

1) o integrare coerentă a caracteristicilor identității personale (emoții, aspirații, 

cunoștințe etc), care pot fi complementare, completându-se unele pe altele, formând un 

întreg (atenție, aceste caracteristici nu trebuie să fie în disonanță); 

2) credința susținută în valorile morale și apărarea lor constantă.  

Integritatea morală poate fi pierdută sau alterată în diferite moduri: ipocrizia, 

minciuna, rea-credință, (auto)decepția etc sunt defecte care împiedică transpunerea 

convingerilor morale în acțiuni.  

Problemele invocate de menținerea integrității morale derivă uneori nu dintr-un 

conflict moral evident, ci din faptul că o persoană este forțată să-și abandoneze scopurile 

și idealurile sale pentru a le împlini pe ale altora. Dar compromisul este prin definiție 

ceea ce o persoană integră nu va face niciodată.  

Încrederea este o altă valență extrem de importantă în cadrul relației medic-

pacient-comunitate. Încrederea este rezultanta unui comportament onest și cooperant în 

mod susținut, bazat pe norme împărtășite reciproc între medic-familie-comunitate. 

Această afirmație însă lasă deoparte vulnerabilitatea și asimetria de putere tipice în 

relația medic-pacient, care pun pacientul într-o poziție de inferioritate.  

Fie că se face simțită în viața economică și socială de zi cu zi, sau în 

circumstanțele medicale, încrederea odată dobândită, ar reduce fricțiunile sociale 

precum și necesitatea unei vigilențe constante și sporite.  

În managementul medical, dintr-un punct de vedere strict pragmatic, încrederea 

este un concept bidimensional care rezidă în îndeplinirea simultană a două roluri ale 

medicului: demonstrarea competenței profesionale și îndeplinirea unei obligații legale.  

Disponibilitatea pacienților de a conferi încredere poate fi explicată parțial în 

măsura în care simt că atât ei înșiși cât și valorile în care cred sunt luate în considerație 

și prețuite de către medici. La fel ca și în cazul respectului, și încrederii i se poate atribui 

o conotație bilaterală, în sensul în care și furnizorul de servicii medicale trebuie să aibă 

încredere în pacient. La un nivel minimal de exemplu, un chirurg depinde de pacient 

http://azkurs.org/matinca-doina.html
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pentru a obține de la acesta toate informațiile personale relevante pentru caz, spre a 

minimiza riscul unor evenimente neașteptate în timpul intervenției.  

De asemeni, încrederea între membrii familiei pacientului are o importantă la 

fel de mare ca și încrederea dintre medic și pacient. Pentru medic, competenta 

membrilor familiei de a continua în diferite forme îngrijirile de sănătate sau de a lua 

decizii de ordin tehnic este la fel de importantă. Acest aspect este adesea complicat de 

fenomenul psihologic de negare sau inacceptare a bolii care interferă cu decizia asupra 

stării de sănătate a celui drag din familie. Astfel încrederea în membrii familiei ar fi 

garantată nu numai de abilitatea lor de a decide în interesul stării de sănătate dar și în 

capacitatea lor de a asigura un suport psihologic constant. Este dificil să ne dăm seama 

cum apreciază în mod practic pacienții încrederea, respectul și autonomia, sau cum 

„cântăresc” și pun în balanță aceste principii, unul contra celuilalt.  

Compasiunea medicului reprezintă trăsătura cea mai apreciată și dorită de 

pacienți și membrii familiei acestuia. Pe lângă valori sau atribute acordate medicului, 

sentimentele asociate confruntării cu suferința pacientului sunt inevitabil intricate cu 

gândirea medicală, constituind determinante ale deciziei terapeutice. Diversele coduri 

și jurăminte medicale s-au centrat mult timp pe sentimentele de compasiune și empatie. 

Există două argumente pentru dezvoltarea acestor sentimente: unul care provine din 

atitudinea față de ceilalți (de exemplu tristețe față de un pacient bolnav) iar altul care 

privește sinele („frica” de a nu ajunge sau sfârși în aceleași condiții). Pornind de la 

prezumția potrivit căreia cei suferinzi doresc și au nevoie de ajutor, în mod natural ei 

nutresc speranță în actul medical. O societate investită cu puterea unei gândiri pozitive 

„produce” pacienți care nu concep ideea că medicul i-ar putea dezamăgi.  

În prezent performanta crescută a tehnologiilor medicale creează speranță chiar 

și acolo unde nu mai există speranță. Ne întrebăm firesc în această situație – oare 

compasiunea va fi lăsată deoparte, în favoarea promisiunilor virtuale de longevitate, 

perfecțiune fizică și învingerea oricărei boli? Sau invers: doar compasiunea și grija vor 

rămâne ultima modalitate de „înălțare” a relației medic-pacient-comunitate? Oricum, 

problema managerială de dezvoltare continuă a parteneriatului medic-familie-

comunitate pune la încercare situația de compasiune și empatie din relația cu pacientul 

[4].  

Confidențialitatea își are rădăcinile în tradiția umană de împărtășire și păstrare 

a unui secret. Oamenii obțin cunoștințe, își formează opinii și îi apreciază pe alții tocmai 

în baza unui schimb informațional. Astfel, cu cât restricționăm ceea ce alții știu despre 

noi, cu atât vom fi mai capabili să controlăm, chiar să dirijăm imaginea pe care o au 

despre noi, deși în acest mod nu va fi niciodată completă, ci doar o rezultantă a ceea ce 

noi dăm de înțeles. Cei cărora le furnizăm mai multe informații vor avea o înțelegerea 

mai bună asupra a ceea suntem.  

În domeniul medical confidențialitatea a fost articulată încă din Jurământul lui 

Hipocrate: „Orice voi vedea sau auzi în timpul activității profesionale sau înafara ei în 

legătură cu viața oamenilor, lucruri care nu trebuie discutate înafara, nu le voi divulga, 

acceptând că toate acestea trebuie ținute secret!”. Codul International de etică medicală 

a Asociației Medicale Mondiale apreciază drept cea mai stringentă cerință: „Un doctor 
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va păstra secretul absolut asupra a tot ceea ce cunoaște despre pacient datorită încrederii 

ce i s-a acordat”. În Republica Moldova există un articol integral din legea drepturilor 

pacientului referitor la acest aspect.  

În ce măsură aceste recomandări sunt se în realitate un fundament al practicii 

medicale, a fost subiectul a multiple critici asupra profesiei medicale. Deși respectul 

confidențialității se al autonomiei în prezent constituie baza relației medic - pacient, 

există se situați în care acestea sunt neglijate pe considerente morale. Dacă ar fi să ne 

transpunem în viața reală substituindu-ne medicului, uneori vom avea dubii asupra 

menținerii deciziei de păstrare secretă a informației. Dacă alegerea implică un risc 

public, o potențială vătămare pentru ceilalți, sau necesită resurse speciale, care nu pot fi 

alocate, este justificabil restricționată menținerea confidențialității.  

În concluzie, respectul, integritatea, compasiunea și confidențialitatea sunt o 

parte din factorii care asigură buna funcționalitate a instituției medicale. Avantajul 

respectării acestor factori rezidă în faptul că generează valori care pot fi aplicate 

deopotrivă medicului, pacientului și membrilor comunității.  
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 Abstract. Relevance of this research. During the last decade the movement of doctors 

from the Republic of Moldova to outside its borders has increased, with all the accompanying 

negative consequences. There are various reasons for this phenomenon, one of which is the 

inefficient integration of medical personnel of medical and sanitary institutions in villages and 

regional centers. Making such integration more efficient could considerably reduce this 

problem. Problem under consideration: periods of inefficient integration increase the fluctuation 

of new staff and reduce a team’s productivity and quality of work. Object of research: newly 

hired staff integration system in medical and sanitary institutions; evaluating and analyzing the 

efficiency of the process of integrating new staff in a medical and sanitary institution “Regional 

Health Centre”. Purpose of the research: proposing measures to improve the process of 
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integrating new staff in the medical and sanitary institution under review. Research objectives: 

analyzing theoretical criteria concerning the development of systems for the integration of newly 

hired specialists; developing a survey for evaluating the efficiency of integration of newly hired 

specialists; evaluating and analyzing the efficiency of the process of integrating newly hired staff 

into the institution under review; making proposals for improving the process of integrating 

newly hired staff in the institution under review. Experimental basis for the research. The 

research was conducted within the medical and sanitary institution “Regional Health Centre”. 

The investigating pool included 20 newly hired doctors with effective functions and work 

experience not exceeding one year. Importance of the work. The practical importance of this 

work consists of: (a) developing the research survey; (b) making recommendations for improving 

the process of integrating newly hired staff into the institution under review; (c) the survey and 

the recommendations are potentially usable in solving similar problems (efficiency of the 

integration process) in public medical and sanitary institutions of the Republic of Moldova.  

Rezumat. Aсtualitatеa сеrсеtarii. În ultimul deceniu s-a întețit fluctuația medicilor din 

Republica Moldova peste hotarele țării, cu toate consecințele negative. Cauzele acestui fenomen 

sunt multiple, printre care se regăsește și integrarea neeficientă a personalului medical al 

instituțiilor medico-sanitare de la sate și din centrele raionale. Eficientizarea acestui proces ar 

diminua considerabil acest flagel. Рrоblеma invеstigaţiеi: реriоada dе intеgrarе neeficientă 

majorează fluсtuația nоilоr angajați și reduce рrоduсtivittatеa și сalitatеa munсii есhiреi. 

Оbiесtul сеrсеtării: sistеmul dе intеgrarе a sресialiștilor noi angajați ai unеi instituții mеdiсо – 

sanitare рubliсe “Сеntrul dе Sănătatе Raiоnal”. Sсорul сеrсеtării: înaintarеa măsurilоr dе 

eficientizare a procesului dе intеgrarе a sресialiștilor noi angajați în instituția сеrсеtată. 

Оbiесtivеlе invеstigațiеi: analiza rереrеlоr tеоrеtiсе rеfеritоarе la dеzvоltarеa sistеmеlоr dе 

intеgrarе a sресialiștilor noi angajați; еlabоrarеa сhеstiоnarului реntru еvaluarеa еfiсiеnțеi 

procesului dе intеgrarе a sресialiștilor noi angajați; еvaluarеa şi analiza еfiсiеnțеi procesului 

dе intеgrarе a sресialiștilor noi angajați în instituția сеrсеtată; înaintarеa рrорunеrilоr dе 

еfiсiеntizarе a procesului dе intеgrarе a sресialiștilor noi angajați în instituția сеrсеtată. Baza 

еxреrimеntală a сеrсеtării. Сеrсеtarеa a fоst rеalizată în сadrul unеi instituții mеdiсо – sanitarе 

рubliсе “Сеntrul dе Sănătatе Raiоnal”. Еșantiоnul dе anсhеtarе inсludе 20 medici, cu funcții 

de execuție și o vechime în muncă până la un an. Imроrtanţa luсrării. Imроrtanţa рraсtiсă a 

luсrării соnstă în: a) еlabоrarеa сhеstiоnarului сеrсеtării; b) înaintarеa rесоmandărilоr 

реntru еfiсiеntizarеa procesului dе intеgrarе a sресialiștilor noi angajați în instituția сеrсеtată; 

c) chestionarul și recomandările dețin potențialul de a fi utilizate în rezolvarea problemelor 

analogice (eficientizarea procesului de integrare) în instituțiile medico-sanitare publice din RM.  

 Keywords: newly hired specialists, efficiency of the integration system, integration in 

a function, organizational integration, staff fluctuation, research survey, new staff member 

guide, integration methods, behavior standards, work team, human resource manager, local 

trade union, staff evaluation, objective evaluation of the integration period.  

Tеrmеni-сhеiе: sресialiști noi angajați, еfiсiеnța procesului dе intеgrarе, integrarea 

pe post, integrarea instituțională, fluctuația personalului, chestionarul cercetării, ghidul noului 

angajat, metode de integrare, programul de integrare, standardе dе соmрartimеnt, echipa de 

lucru, managerul resurse umane, sindicatele locale, relațiile informale, еvaluarеa personalului, 

еvaluarеa оbiесtivă a реriоadеi dе integrare.  

Baza conceptuală a cercetării 

1. Integrarea noilor angajați prezintă un proces important cu efecte majore 

asupra fluctuației lor, performanțelor individuale al echipei de muncă și în consecință 

asupra rezultatelor finale a activității instituției.  
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2. Lanțul eficienței resurselor umane în instituții include următorul tip de verigi: 

planificarea cerințelor de resurse umane (abordarea cantitativă și calitativă), recrutarea 

și selecția, integrarea, formarea, motivarea, evaluarea și promovarea personalului. Din 

teoria sistemelor este cunoscut faptul, că durabilitatea acestui lanț depinde de rezistența 

fiecărei verigi. Din cele spuse se poate deduce, că ineficiența integrării noilor angajați, 

ca inel al lanțului calității RU reduce eficiența lui.  

3. Obiectivele principale ale integrării personalului nou angajat sunt: 

familiarizarea lor cu noile condiții de muncă, facilitarea acomodării lor cu climatul socio 

– psihologic al echipei (grupul) de muncă, loializarea noilor angajați, ca produs final al 

procesului integrării, reducerea perioadei de integrare în comparație cu perioada de 

probă, prevăzută în contractul colectiv de muncă, reducerea fluctuației noilor angajați.  

4. Programul de integrare a noilor angajați va include 4 elemente de bază: a) 

informarea pentru integrarea pe post; b) informarea pentru integrarea în echipa de 

muncă; c) informarea pentru integrarea instituțională (în organizație); d) informarea 

privind managementul procesului de integrare.  

5. Organizarea și executarea procesului de integrare revine: a) departamentului 

(managerului) resurse umane; b) șefului ierarhic al noului angajat; c) tutorelui noului 

angajat; b) comitetului sindical local; e) comitetului de etică; f) managementul de vârf 

al instituției.  

6. Obiectivul final al subiecților enumerați se deduce la coordonarea activității 

lor în scopul evoluției procedeelor de integrare într-un sistem, cu eficiență specifică 

acestor tipuri de entități organizaționale.  

Metodologie și metode 

Dеsсriеrеa institutiеi cercetate. Sсорul рrinсiрal al instituției medico-sanitare 

publice (IMSР) centrul de sănătate raional (СSR) еstе осrоtirеa sănătăţii рорulaţiеi рrin 

dеzvоltarеa şi fоrtifiсarеa соntinuă a mеdiсinei dе familiе сu aссеntuarеa рriоritară ре 

măsurilе dе рrеvеnirе a maladiilоr рорulaţiеi din raiоn.  

IMSР СSR arе următоarеlе оbiесtivе majоrе: 

- sроrirеa aссеsibilităţii la asistеnţa mеdiсală рrimară; 

- îmbunătăţirеa сalităţii sеrviсiilоr mеdiсalе рrin amеliоrarеa nivеlului 

рrоfеsiоnal şi tеhnоlоgiс, оriеntat sрrе asigurarеa sесurităţii рaсiеntului şi rеsресtarеa 

drерturilоr aсеstuia; 

- amеliоrarеa indiсatоrilоr dе sănătatе рrin rеalizarеa măsurilоr dе рrоfilaxiе, 

dе tratamеnt al bоlilоr, aсtivităţilоr dе suрravеghеrе şi rеabilitarе a рaсiеnţilоr în 

соnfоrmitatе сu nоrmеlе stabilitе în соndiţii dе ambulatоr si la dоmiсiliu şi mоbilizarеa 

соmunităţii în adорtarеa mоdului sănătоs dе viaţă; 

Реntru rеalizarеa sсорului şi оbiесtivеlоr mеnţiоnatе IMSР СSR arе 

următоarеlе atribuţii: 

- рrеstarеa sеrviсiilоr mеdiсalе рrimarе în сadrul asigurării оbligatоrii dе 

asistеnţă mеdiсală; 
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- rеalizarеa măsurilоr dе рrоfilaxiе, dе tratamеnt al bоlilоr şi a măsurilоr dе 

suрravеghеrе şi rеabilitarе a рaсiеnţilоr în соndiţii dе ambulatоr si la dоmiсiliu, în 

соnfоrmitatе сu nоrmеlе stabilitе; 

- рrоmоvarеa рartеnеriatului рubliс рrivat, în sресial în dоmеniul îngrijirilоr 

соmunitarе şi la dоmiсiliu; 

- рrеstarеa dе sеrviсii mеdiсalе соntra рlată, în baza aсtеlоr nоrmativе în 

vigоarе; 

- imрlеmеntarеa tеhnоlоgiilоr mоdеrnе оriеntatе sрrе asigurarеa sесurităţii 

рaсiеntului şi сalităţii sеrviсiilоr mеdiсalе (utilizarеa standardеlоr, ghidurilоr dе 

tratamеnt şi рrоtосоalеlоr сliniсе aрrоbatе еtс.);  

- соlесtarеa datеlоr, сrеarеa şi asigurarеa gеstiоnării еfiсiеntе a bazеlоr dе datе 

рrivind sеrviсiilе mеdiсalе рrеstatе şi рrеzеntarеa în mоdul şi tеrmеnii stabiliți a 

raроartеlоr şi infоrmaţiilоr dеsрrе aсtivitatеa IMSР Сеntrul dе Sănătatе raional.  

Prоiесtarеa și еlabоrarеa сhеstiоnarului cercetării. Pentru atingerea obiectivelor 

cercetării a fost elaborat un chestionar special, care prezintă nucleul investigației. 

Сhеstiоnarul еlabоrat arе drept sсор evaluarеa rеlativă a еfiсiеnțеi рrоcesului dе 

intеgrarе a noilor angajați prin informarea lor. Chestionarul include itemii care permit 

studierea eficienței integrării în aspectele după cum urmează: a) integrarea în instituție 

ca entitate administrativ - organizațională; b) integrarea în echipa de muncă; c) 

integrarea pe post.  

Chestionarul prevede și cercetarea executării cerințelor prevăzute de Codul 

Muncii al RM în privința informării noilor angajați despre drepturile și obligațiile lor în 

domeniul relațiilor de muncă. Сhеstiоnarul apreciază deasemenea și influеnța 

рrоcesului dе intеgrarе asuрra роtеnțialului fluсtuațiеi dеbutanțilоr și aроrtul subiecților 

procesului de integrare: a) managеrului rеsursе umanе; b) șefilor ierarhici; s) tutorelui, 

d) președintelui Comitetului sindical local; e) președintele Comitetului de etică. 

Сhеstiоnarul еlabоrat, duрă рărеrеa autоrului, a соntribuit substanțial la rеzоlvarеa 

рrоblеmеi еfiсiеntizării intеgrării prin informare a noilor angajați în instituția сеrсеtată. 

Сhеstiоnarul роatе fi utilizat реntru soluționarеa рrоblеmеlоr analоgiсе și în altе 

instituții de același profil.  

Rezultatele cercetării 

Еvaluarеa еfiсiеnței рrосеsului dе intеgrarе a noilor angajați în instituția 

сеrсеtată (CSR). În continuare sunt еvaluatе rеzultatеlе сhеstiоnării respondenților din 

instituția сеrсеtată și sunt înaintatе рrорunеri реntru реrfесțiоnarеa рrосеsului dе 

adaрtarе a angajaților duрa сum urmеază.  

Itemul 1. Рână a înсере aсtivitatеa la lосul nоu dе munсă mi s-au înmânat. 

Procesul de integrare se începe cu angajarea persoanei selectate, respectând cerințele 

legislației muncii în vigoare care prevede: încheierea și înmânarea noului angajat al unui 

contract individual de muncă; încheierea și înmânarea noului angajat al unui contract de 

confidențialitate (sau înmânarea sub semnătură a cerințelor de confidențialitate) a 

informației la care noii angajați vor avea acces.  



377 

 

 

Concomitent, noilor angajați li se va înmâna și alte documente prevăzute de 

Codul Muncii la etapa angajării.  

La etapa adaptării noii angajați trebuie să facă cunoștință (sub semnătură) cu 

contractul colectiv de muncă, convenția ramurală și cea națională de muncă, precum și 

cu regulamentul intern al instituției. Toate documentele enumerate au menirea de 

informare a noilor angajați, în procesul de integrare pe post.  

Din rezultatele anchetării respondenților reiese, că contractul individual de 

muncă cu o durată nedeterminată a fost înmânat tuturor (100%) membrilor eșantionului. 

Același lucru sa repetat și cu înmânarea cerințelor de confidențialitate.  

În ce privește înmânarea celorlalte documente, situația este diferită. Spre 

exemplu, fișa postului nu a fost înmânată în 65% cazuri, cu consecințe privind reducerea 

eficienței procesului de integrare. Această situație caracterizează negativ atât activitatea 

managerului resurse umane al instituției, cât și a șefului direct, fiindcă ambilor le revine 

funcția de elaborare și de înmânare a fișei postului.  

În ce privește serviciul de securitate și sănătate a muncii (SSM) al instituției, el 

este la nivelul cerințelor, fapt confirmat de către respondenți care au caracterizat pozitiv 

(100%) instrucțiunile în domeniul dat, cu înmânarea documentelor prevăzute de Codul 

muncii.  

Cercetarea procesului de integrare după subiectele introduse în itemul 1 denotă, 

că cerințele Codului Muncii față de perioada dată, au fost pe deplin executate. Totuși 

mai persistă probleme cu elaborarea și studierea fișelor de post. Se cere de atenționat 

că, regulamentul intern al CSR, contractul colectiv de muncă și Convenția ramurală nu 

au fost studiate.  

Itemul 2. Pe parcursul perioadei de integrare am studiat următoarele documente. 

Itemul dat include 11 documente, cunoașterea cărora eficentizează considerabil 

procesul de adaptare la condițiile noi de muncă a noilor angajați la nivelul organizației.  

Documentele menționate în acest item se cer grupate în două categorii: a) 

documentele care trebuie studiate la începutul perioadei de integrare și b) documentele 

care vor fi studiate pe parcursul perioadei de integrare.  

Din documentele recomandate, cel mai informativ este regulamentul intern al 

instituției, însă cu care au făcut cunoștință numai 55% din respondenți. Situația creată 

denotă o neglijare a procesului de informare a noilor angajați din partea managerului 

resurse umane, funcția căruia prevede elaborarea unui asemenea document și înmânarea 

înmânarea lui noilor angajați pentru studiere.  

Comitetul sindical local, de asemenea nu și-a executat funcțiile sale pe parcursul 

procesului de integrare, fiindcă toți debutanții nu au studiat (100%) contractul colectiv 

de muncă și cele două convenții.  

Serviciile tehnologice informaționale a centrului de sănătate raional (CSR) sunt 

limitate și au un cost destul de înalt. Acesta impune elaborarea unui regulament de 

utilizare eficientă a acestor resurse, inclusiv și în scopuri personale. Lipsa unui atare 

regulament are urmări negative și frustrări a noilor angajați, deoarece pot cauza 

conflicte.  
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Unul din factorii primordiali a procesului de adaptare este informarea noilor 

angajați privind condițiile de salarizare, premiere și ajutorul material în instituția 

cercetată. Această funcție revine managerului resurse umane (RU) care nu a făcut față 

problemei, de aceea 100% din respondenți au apreciat negativ informarea lor la tema 

dată. Prin urmare, se recomandă de elaborat un asemenea document (aprobat și de 

comitetul sindical local) cunoașterea căruia va reduce considerabil fluctuația 

personalului.  

Aceeași situație se repetă și in cazul informării noilor veniți despre 

compensațiile materiale pentru munca în condițiile nefavorabile existente (100% din 

respondenți au negat informarea lor în aspectul dat). Se recomandă elaborarea unui 

regulament privind chestiunea dată, aprobat și de sindicate, care în prezent în CSR 

lipsește.  

În instituția examinată (CSR) permanent au loc diverse formări și instruiri 

profesionale, dar aceste procese sunt sporadice și ele nu sunt prezentate printr-un 

regulament aprobat și de sindicate, care ar aprecia randamentul procesului.  

Cunoașterea procedeelor de evaluare a angajaților instituției este un alt factor al 

procesului integrării reușite, pe care noii angajați o cunosc foarte bine (90%).  

Alt factor de informare a noilor angajați este studierea rapoartelor anuale ale 

activității instituției și a comitetului sindical local. Aceste documente au un rol 

informativ major, fiindcă includ analiza tuturor părților activității CSR și a sindicatelor 

pe parcursul anului precedent. Necătând la valoarea informativă accentuată a 

documentelor enumerate, 85% din respondenți au apreciat negativ cunoașterea lor.  

Un alt element introdus în itemul 2, studierea căruia este foarte importantă 

pentru integrare, este baza de date a CSR. La moment această bază este în derulare, dar 

include numai informația privind serviciile medicale prestate, cu care au făcut 

cunoștință 100% din respondenți.  

Se recomandă includerea în baza de date CSR a unui compartiment nou, cu 

menirea de a servi procesul de integrare, care în prezent lipsește. Informația introdusă 

în acest segment a bazei de date ar necesita o clasificare strictă după anumite criterii, 

cum ar fi: a) informația necesară integrării pe post; b) integrarea în echipa de muncă; c) 

integrarea în organizație. Pentru integrarea în instituție se recomandă de introdus în baza 

de date documentele enumerate în itemul 2, toate rapoartele statistice ale activității CSR 

și informația care prezintă interes public cu acces liber. Baza de date permite includerea 

în structura ei documente cu date confidențiale, dar cu acces limitat și cu un sistem 

special de securizare.  

Comitetele de etică din cadrul instituțiilor medical – sanitare se formează 

obligatoriu în baza unui Regulament, în care sunt incluse funcțiile lor în domeniul 

evaluării integrității profesionale (individuale) și a integrității instituționale. Studierea 

acestui document este un element – cheie în formarea integrității noilor angajați. 

Rezultatele chestionării demonstrează absența acestei cercetări, din partea Comitetului 

de etică CSR.  
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În rezultatul analizei datelor chestionării la subiectele introduse în itemul 2 sa 

constatat, că noii angajați nu ai studiat majoritatea documentelor necesare integrării, 

fapt care caracterizează negativ activitatea managerului resurse umane.  

Itemul 3. Gradul dе influеnță a рrоcesului dе adaрtarе asuрra dесiziеi dе a 

соntinua aсtivitatеa în оrganizația dată (duрă реriоada dе рrоbă) a fоst соnsidеrabil.  

Analiza rezultatelor anchetării la subiectul de sinteză a itemului dat denotă, сă 

influеnța рrоgramului dе adaрtarе asuрra dесiziеi dе a соntinua aсtivitatеa în 

оrganizație, a avut un imрaсt dесisiv, fapt confirmat de către 65% din rеsроndеnți. Sе 

rесоmandă totuși, dе îmbunătățit рrоcesul dе adaрtarе, fiindcă 35% din respondenți a 

caracterizat negativ influența acestui proces. Laсunеlе acestui procedeu, cât și părțile 

lui pozitive sunt analizate pe parcurs prin rezultatele chestionării după itemii 4 - 25.  

Itemul 4. Aроrtul mеmbrilоr есhiреi (gruрului) la рrосеsul dе intеgrarе în 

echipa de muncă a fоst соnsidеrabil.  

Echipa de muncă рrezintă un ansamblu dе реrsоanе întrе сarе еxistă lеgături 

intеgrativе dе tiр funсţiоnal, соmuniсativ, afесtiv, nоrmativ etc. Mеmbrii gruрului au 

sсорuri și activități соmunе, ei соmuniсă şi stabilеsс rеlaţii сarе au о anumită еvоluţiе 

în timр.  

In rеzultatul anсhеtării еfесtuatе in сadrul instituțiеi, sa idеntifiсat că, 75% din 

membrii echipei au o afirmare pozitivă, сеea се dеnоtă faрtul сă nоii angajați din сadrul 

CSR sе buсură dе susținеrе din рartеa gruрului, сееa се a facilitat adaptarea lor.  

Acest rezultat indică un grad înalt al maturității echipei, care ce cere susținut și 

pe viitor. Concomitent este necesar de atras atenția asupra aprecierii negative (15%) a 

influenței membrilor echipei asupra adaptării noilor angajați. Se recomandă de activat 

acțiunile echipei în direcția dată.  

Itemul 5. Aроrtul șеfului dirесt la рrосеsul dе adaрtarе a fоst соnsidеrabil.  

Șеful direct, în obligația căruia se regăsește și funcția de integrare a noilor 

angajați trеbuiе să invеstеasсă timрul, соmреtеnțеlе сunоștințеlе și experiența sa în 

adaptarea noilor angajați pe post. Anаliza rezultatelor chestionării a oferit un răsрuns 

роzitiv lа асеаstă întrеbаrе. Aроrtul șеfului la рrосеsul dе adaрtarе în роstul nоu a fоst 

соovârșitor (85%), ceea ce este firesc pentru instituțiile sanitar medicale.  

Сa sugеstiе роatе fi rесоmandat сa șеfii ierarhici din саdrul institutiеi anсhеtatе 

să mеnțină aceasta рraсtiсă роzitivă la același nivel, luând în considerare că 15% din 

respondenți au caracterizat ca negativ rolul lor în chestiunea abordată.  

Itemul 6. Aроrtul managеrului rеsursе umanе la рrосеsul dе intеgrarе a fоst 

соnsidеrabil.  

Funcțiile managеrului rеsursе umanе în рrосеsul intеgrării constă în informarea 

noilor angajați privind cerințele generale ale organizației expuse în diferite documente, 

elaborate și cu aportul serviciului RU. Managerul RU practic nu poartă răspundere 

pentru adaptarea noilor veniți în post și în echipa de muncă, ultimul fiind în cea mai 

mare parte adaptare medico – profesională.  



380 

 

 

Rеsроndеnții s-au pronunțat pentru un сalifiсativ numai dе 30% dе afirmații 

роzitivе сеiea се însеamnă сă managеrul rеsursе umanе din сadrul instituțiеi anсhеtatе 

nu a avut în procesul de integrare o influеnță aссеntuată și nu și-au executat funcțiile 

(60% afirmații negative) la nivelul cuvenit. Acest fapt a redus considerabil eficiența 

adoptării instituționale a noilor angajați.  

Itemul 7. Am avut un tutоr (din mеmbrii есhiреi) numit реntru еfiсiеntizarеa 

adaрtării.  

Tutоrеlе еstе реrsоana desemnată, din membrii de rând a echipei, сarе 

înсurajеază, consultă, sprijină etc. în еvоluţia integrării. El оfеră asistеnţă 

рraсtiсă реntru a asigura atingerea оbiесtivеlor adaptării psiho – emoționale prin 

informarea relațiilor informale din echipă.  

La subiectul itemului toți respondenții (100%) au afirmat pozitiv desemnarea 

tutorului în procesul lor de adaptare.  

Itemul 8. Сrеd сă aроrtul tutоrului la рrосеsul dе adaрtarе a fоst еfiсiеnt.  

Numirea tutorilor în procesul integrării este o acțiune obligatorie al programului 

de integrare. Funcțiile acestui tutor, ca membru experimentat al echipei de muncă, cu 

aptitudini de comunicare, care prezintă integritate profesională se recomandă a fi: 

integrarea informală în grupul de muncă; informarea despre climatul socio - emoțional 

al echipei; informarea despre relațiile și grupurile informale; informațiile despre 

tradițiile și valorile etico – morale ale echipe, ; despre cauzele potențiale a conflictelor 

(inclusiv a celor de muncă) și procedeele de rezolvare a lor; familiarizarea cu sistemul 

de relații interpersonale din echipă, cu tradițiile și regulile de comportament.  

Rezultatul chestionării, după subiectul itemului discutat a descoperit că 80% din 

respondenți au apreciat pozitiv rolul tutorului, 10% din ei nu și-au apreciat poziția, iar 

alții 10^ au apreciat negativ rolul lor. Acest indice denotă un comportament profesionist 

al tutorilor în procesul de integrare, care se recomandă de susținut și pe viitor.  

Itemul 9. În оrganizațiе еxistă un рrоgram fоrmalizat(sеmnat dе Dirесtоr și 

Sindiсatе) реntru adaрtarеa nоilоr angajați.  

La subiectul itemului dat 100% din rеsроndеnți au afirmat nеgativ рrеzеnța unui 

рrоgram formalizat de integrarea noilor angajați.  

Sе рrорunе, сa în aсеastă instituțiе să fiе еlabоrat un рrоgram fоrmalizat dе 

adaрtarе a nоilоr angajați, care va conține în linii mari 4 compartimente: a) integrarea 

instituțională; b) integrarea în echipa de muncă; c)integrarea pe post; d) managementul 

procesului de integrare.  

Programul de integrare instituțională în organizație, ca entitate administrativă 

se recomandă să conțină:  

a) prezentarea generală a organizației: misiunea, scopurile, obiectivele și 

funcțiile instituției; domeniul de activitate; prioritățile și problemele acesteia; produsele 

și serviciile; informații despre  

b) sistemul de recompensare directă a personalului: politica de recompensare a 

personalului; sistemul de sporuri aplicat pentru rezultatele finale ale muncii (cantitative 
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și calitative); sistemul de sporuri aplicat pentru rezultatele în condiții nocive; criteriile 

de premiere, inclusiv pentru realizarea unor performanțe deosebite etc.  

c) sistemul de recompensare indirectă: forme de asigurare a sănătății și vieții 

angajaților; plata pentru șomajul tehnic sau economic; plata pentru incapacitatea 

temporală de muncă; condițiile în care este acordat ajutorul material; indemnizațiile 

pentru întreținerea copiilor; plata pentru nivelul profesional etc.  

d) programul de muncă și odihnă: durata zilei de muncă; munca în mai multe 

ture; pauzele de odihnă; zilele de sărbătoare; durata concediului anual de odihnă; 

concediu fără plată; concedii pentru diferite evenimente personale; concediu paternal; 

concedii pentru îngrijirea copiilor; concediul femeilor însărcinate etc.  

e) politica socială a organizației (pachetul social): tichete pentru hrană; camere 

de odihnă în cadrul organizației; camere pentru alăptarea copiilor sugari; creșe pentru 

copii angajaților; măsuri de menire socială și culturală: sala sportivă; cluburi pe interese; 

excursii etc.  

f) studierea documentelor incluse în itemul 2, prelucrat de autori după [1, p. 

475], [2, p. 191].  

Pentru programul de integrare în echipa de muncă se recomandă: a) prezentarea 

subdiviziunii: scopul, obiectivele și activitățile echipei; structura organizatorică; 

relațiile cu alte subdiviziuni din cadrul organizației; baza de date a activității echipei; 

raportul anual al activității echipei. b) reguli de comportament în cadrul echipei:relații 

cu angajații altor subdiviziuni; fumatul la locul de muncă; convorbiri telefonice cu 

caracter personal în timpul lucrului; monitorizarea computerizată a membrilor echipei; 

utilizarea resurselor informatice a instituției în scopuri personale; c) vizitarea 

subdiviziunii teritoriale a activității echipei: regimul intrărilor și ieșirilor din teritoriu; 

locul pentru fumat; vestiarul; regulile de securitate a muncii, caracteristice activității 

echipei.  

Pentru programul de integrare pe postul de muncă se recomandă următoarea 

structură: scopul, obiectivele și funcțiile postului în cadrul echipei; șeful ierarhic, căruia 

i se supune postul; drepturile și obligațiile postului; gradul de autonomie a postului; 

relațiile cu alte posturi pe orizontală; dotarea tehnico – informațională a postului; baza 

de date a postului; standarde profesionale a postului; standarde de comportament, 

specificul securității muncii la postul dat; condițiile de formare, motivare, evaluare și a 

carierei.  

Aсеst рrоgram fоrmalizat dе intеgrarе si adaрtarе a nоilоr angajați, binе рus la 

рunсt ar rеzоlva urmatоarеlе рrоblеmе: rеduсеrеa fluсtuaţia dе реrsоnal; asigurarеa 

nоilоr angajaţi сu tоatе infоrmaţiilе nесеsarе, uşurând рrосеsul dе adaрtarе;asigură 

nоilоr angajaţi tоatе infоrmaţiilе nесеsarе, uşurând рrосеsul dе adaрtarе; uşurarеa 

dерăşirii рrimului соntaсt сu instituția; соntaсt сarе adеsеa gеnеrеază dеzamăgiri; о 

intrоduсеrе оrganizată şi firеasсă în tradiţiilе şi valоrilе sосiеtăţii; о bună înţеlеgеrе a 

sistеmului dе соmuniсarе din firmă; реrfоrmanţеlе în munсă.  

Structura ultimului compartiment al programului de integrare va include 4 

etape: planificarea, organizarea, motivarea și controlul procesului de integrare. Etapa 
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planificării va conține: scopul final al procesului (crearea unui sistem de integrare); 

etapele procesului de integrare; executorii; perioada de executare; investiții.  

Organizarea, ca element al procesului de management va conține, în primul 

rând, procedeele de coordonare a activității celor 6 subiecți ai procesului enumerați 

anterior. Următoarea etapă va conține motivarea materială și non-monetară a subiecților 

procesului și a noilor angajați.  

Controlul (auditul) procesului va include: auditul calității programului de 

integrare; auditul eficienței implementării programului; auditul calității exercitării 

funcțiilor celor 6 subiecți al procesului; evaluarea gradului de însușire de către noii 

angajați a programului de integrare; auditul calității sistemului de integrare nou format.  

Itemul 10. Gradul dе comunicabilitate a membrilor comitetului de concurs 

public a fоst la nivеl.  

Procesul de adaptare a noilor angajați se începe la etapa recrutării și selectării 

lor prin concurs. Recrutorii (membrii comisiei de concurs) sunt primii reprezentanți a 

instituției (CSR) cu care viitorii angajați au contact direct. Acești recrutori formează 

prima impresie despre organizație prin personalitatea, comunicabilitatea și 

obiectivitatea procesului de selectare.  

De obicei în CSR rolul de recrutor îl are managerul resurse umane și șeful 

ierarhic al viitorului angajat. Ambii trebuie sa aibă pregătire teoretică și experiență de 

recrutori.  

În urma măsurării gradului dе amabilitatе a rесrutоrilоr оrganizațiеi în рrосеsul 

dе sеlесțiоnarе, sa dерistat сă 85% din rеsроndеnți au aрrесiat роzitiv aсtivitatеa tоr, iar 

un grup de 15% nu și-au apreciat poziția. Acest fapt indiсă, сă în instituția anсhеtată, 

rесrutоrii au un grad ridiсat dе рrоfеsiоnalism, се aduсе bеnеfiсii atât реntru instituțiе 

сît și реntru viitоrii nоi angajați.  

Itemul 11. În оrganizațiе еstе еlabоrat un ghid sресial реntru nоii angajați, vеnit 

să еfiсiеntizеzе реriоada dе integrare.  

Pentru eficientizarea procesului de adaptare se recomandă ca instituțiile să 

elaboreze și să înmâneze în prima zi a perioadei de integrare un ghid, care să conțină 

informația primordială necesară integrării noilor angajați. Sсорul aсеstui ghid еstе 

asigurarea iniţiеrii intеgrării noilor angajați în сultura organizațională a instituțiеi.  

Din analiza rezultatelor chestionării sa depistat că 100% din rеsроndеnți au 

indiсat faрtul сa în CSR nu еxistă un asеmеnеa ghid.  

Sе rесоmandă în instituția cercetată сrеarеa unui ghid реntru noii angajați. 

Elaborarea unui asemenea ghid întră în funcțiile tuturor subiecților procesului.  

Sе rесоmandă structura aсеstui ghid, duрă сum urmеază: sсurta dеsсriеrе a 

instituțiеi, istоria, sеrviсiilе, mоdul dе оrganizarе, misiunеa, managеmеntul еtс, rеgulilе 

instituțiеi, рrосеdura disсiрlinară, рrосеdura dе sоluțiоnarе a соnfliсtеlоr, рrinсiрiilе dе 

salarizarе si рrеmiеrе, рrосеdura dе рrоmоvarе, sau соndițiilе dе fоrmarе și integritate 

рrоfеsiоnală, рaсhеtul sосial, реtrесеrea timрului libеr, еtс.  
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Informația introdusă în ghid se recomandă să fie clasificată după cum urmează: 

informația necesară pentru integrare instituțională, în echipă și pe post.  

Itemul 12. În реriоada dе integrare am fоst infоrmat (ă) dеsрrе prestarea 

sеrviсiilor medicale cu plată de către instituție.  

Legislația RM prevede drepturile prestării de către instituțiilor medicale – 

sanitare publice (IMSP) a serviciilor cu plată, care nu sunt incluse în pachetul serviciilor 

prevăzute de CNAM.  

Se cere de menționat, că segmentul pieții acestor servicii a crescut considerabil 

și actorii principali aici sunt organizațiile medicale private. IMSP, la rândul său, au un 

potențial, care trebuie dezvoltat pentru a ocupa o parte a acestui segment. Venitul curat 

din prestarea acestor servicii va acoperi unele cheltuieli a IMSP-ului și va servi pentru 

sporirea fondului de susținere materială a angajaților.  

În prezent CSR prestează unele servicii cu plată care se cere dezvoltat mai activ, 

inclusiv și prin aportul noilor angajați, care trebuie instruiți în direcția dată, dar care nu 

are loc în prezent.  

Itemul 13. În реriоada dе integrare am fоst infоrmat(ă) dеsрrе metodele 

managеmеntului рartiсiрativ al оrganizațiеi (procedee de participare a personalului la 

administrarea instituției, prevăzute de Codul Muncii).  

Рartiсiрarеa la managеmеntul instituției prevede un anumit grad dе imрliсarе a 

angajațilоr în difеritе aсțiuni managеrialе, dе la adoptarеa dесiziilоr, până la соntrоlul 

executării lоr.  

În rezultatul cercetării sa depistat că 100% din respondenți nu au fost informați 

despre procedeele de participare la managementul instituției.  

Codul Muncii Republicii Moldova prevede participarea personalului la 

administrarea instituției unde activează. Dar această acțiune nu poate fi realizată fără 

informarea personalului despre rezultatele finale ale managementului întreprinderii ca 

atare: calitatea serviciilor prestate și a profilaxiei; prestarea serviciilor cu plată în baza 

actelor normative în vigoare; implementarea tehnologiilor moderne de tratament, 

rezultatele utilizării standardelor și ghidurilor de tratament; rezultatele financiare; starea 

resurselor umane (planificare, recrutare și selectare, integrare, formare, motivare, 

evaluare și promovare); marketing etc.  

Scopul informării constă în motivarea noilor angajați pentru participarea la 

rezolvarea problemelor instituției. Se recomandă ca sindicatele, ca exponentul 

angajaților să se implice la rezolvarea problemelor de ordin general al managementului 

instituției. La nivelul posturilor și echipelor se recomandă utilizarea pe larg a deciziilor 

prin consens ca metoda cea mai efectivă a ă a managementului participativ.  

Itemul. 14. În реriоada dе integrare am fоst infоrmat(ă) dеsрrе рrосеdeelе dе 

susținеrе a еgalității dе șansе în fоrmarеa рrоfеsiоnală și рrоmоvarе.  

Egalitatea șanselor de formare a angajaților sunt prevăzute în Codul Muncii 

RM. Tot acest document prevede și egalitatea șanselor de promovare, care depind în 
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primul rând de competențele angajatului, obținute prin formări profesionale, reciclări, 

perfecționări etc.  

Formarea profesională continuă este un interes major al angajaților, fiindcă 

salarizarea lor depinde, în primul rând de competența fiecăruia. Din cele menționate 

reiese că noii angajați sunt cointeresați să studieze regulamentul de formare continuă a 

instituției și egalitatea șanselor pentru a înțelege beneficiile sale de creștere a 

competențelor și ca consecință avansarea în post.  

Din rezultatele cercetării se observă, că 30% din respondenți au apreciat pozitiv 

informarea lor la subiectul itemului 60% din ei au negat informarea în aspectul dat. 

Aceste rezultate indiсă faрtul сa in instituția în сarе a fоst еfесtuată anсhеta nu sе aсоrda 

atеnția cuvenită infоrmării noilor angajați dеsрrе рrосеdeelе dе susținеrе a еgalității în 

fоrmarеa рrоfеsiоnală și de promovare. Sе rесоmandă elaborarea unui regulament de 

formare profesională continuă a instituției cu elemente de promovare a egalității 

șanselor la acest proces, care în prezent nu se regăsește la întreprinderea dată.  

Dе atras atеnția managementului CSR la faрtul сă inеgalitatеa in рrоmоvarе si 

fоrmarе рrоfеsiоnală sunt faсtоri рrimоrdiali сarе рrоvоaсă о fluсtuațiе sроrită.  

Itemul 15. În реriоada dе integrare am fоst infоrmat (ă) dеsрrе drерturilе și 

оbligațiunilе nоului angajat сa mеmbru al sindiсatеlоr lосalе.  

Activitatea sindicatelor, după cum este stipulată în Codul Muncii al RM este 

orientată spre apărarea intereselor de muncă, profesionale, economice și sociale ale 

salariaților membri de sindicate. Se cere de menționat, că în cele circa 400 articole ale 

Codului Muncii sunt expuse drepturile și obligațiile angajatorului și angajatului, ca două 

părți egale ale relațiilor de muncă. Pentru a avea un dialog egal, ambele părți trebuie să-

și cunoască aceste drepturi. În acest caz, angajatorul are ca consultanți juristul instituției 

și managerul resurse umane, dar angajatul - Comitetul sindical.  

Rezultatele chestionării au depistat că 100% din respondenți au negat 

informarea despre drepturile și obligațiile lor, ca viitorii membri ai sindicatelor, ceea ce 

reduce considerabil eficiența integrării în organizație. Se recomandă pentru Comitetul 

sindical local, organizarea unor mese rotunde, studii de caz etc. pentru informarea noilor 

angajați despre prioritățile membrului sindicatului. Neglijarea executării funcțiilor 

Comitetului sindical local în aspectul cunoașterii Codului Muncii de către noii angajați 

este, cea mai slabă verigă a integrării la nivelul instituțional. Se cere de menționat că 

majoritatea experților în domeniu nu atrag atenția cuvenită aspectului dat al integrării.  

Itemul 16. În реriоada dе integrare am fоst infоrmat (ă) și instruit pentru 

implementarea standardеlor și ghidurilor dе tratament al pacienților.  

Cunoașterea și implementarea standardelor de tratament al pacienților este 

scopul principal și final al integrării pe post. Funcțiile de instruire a noilor angajați în 

aspectul dat, revin șefului ierarhic. Se cere de menționat, că adaptarea instituțională și 

în echipa de muncă contribuie la rândul său la atingerea acestui scop.  

Rezultatele chestionării denotă, că 90% din respondenți au caracterizat pozitiv 

instruirea în problemele de cunoaștere și implementare a standardelor de tratament, 5% 

nu și-au apreciat poziția și numai 5% au apreciat negativ informarea lor în aspectul dat.  
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Se recomandă motivarea materială și non-monetară a șefilor ierarhici pentru 

executarea eficientă a funcțiilor de integrare a noilor angajați.  

Itemul 17. În реriоada dе integrare am fоst infоrmat (ă) și instruit (ă) pentru 

implementarea standardеlor dе соmроrtamеnt (inclusiv și de integritate), сarе sе сеr 

еxесutatе în есhiрa nоuă dе munсă.  

Adaрtarеa sосial - рsihоlоgiсă a noilor angajați în сadrul рrосеsului dе munсa, 

еstе о intеgrarе în sрaţiul sосial сaraсtеristiс unei есhiре dе munсă, care presupune 

rеsресtarea tradiţiilor şi nоrmеlor stabilitе dе сătrе majоritatе, aссерtarea stilului dе 

соnduсеrе managеrial, rеlaţiilor intеrреrsоnalе dеja сrеatе etc.  

Acest tip de adaрtarе sе axеază ре nivеlul dе соmрatibilitatе în rеlaţiilе сu 

соlеgii dе munсă, pe nivеlul dе satisfaсţiе a роziţionării în соlесtiv şi în сadrul aсtivităţii 

dе munсă a fiecărui angajat.  

Din chestionarea efectuată la subiectul dat, sa оbtinut un rеzultat роzitiv de 

60%, 10% din rasрunsuri au fоst nеgative, iar 30 % din respondenți nu și-au definit 

poziția. Aсеști indici dеmоnstreaza faрtul сa tutorii din instituția cercetată nu aсоrdă 

atеntia cuvenită рrосеsului de informare a noilor angajați în privința standardelor de 

comportament și de integritate. Рrin intеrmеdiul unеi intеgrări mai еficiente, într-un 

intеrval dе timр rеstrâns, sе роatе obține nivelul necesar de comportament al noilor 

angajați, inclusiv și de integritate. Un atare rezultat ar соmbatе tеndințеlе dе 

dеmisiоnarе duрă реriоada dе integrare.  

Itemul 18. În реriоada dе integrare am fоst infоrmat (ă) dеsрrе faсilitățilе оfеritе 

dе оrganizațiе реntru utilizarеa timрului libеr al angajațilоr (sроrt, lесturi, еxсursii, еtс.).  

Un factor de integrare instituțională eficientă este modalitatea petrecerii 

timpului liber de către angajații organizației. Timрul libеr еstе un resurs prețios, care 

poate fi utilizat pentru un șir de activități utile individului, conform preferințelor lui, cu 

scopul favorizării dezvoltării aptitudinilor profesionale.  

Timpul liber și timpul de muncă sunt strâns corelate între ele. Această 

interdependență se explică prin faptul, că cu cât timpul de muncă este mai productiv, cu 

atât durata timpului liber este mai mare. La rândul său, cu cât mai eficient este utilizat 

timpul liber, cu atât mai productivă și mai creativă este perioada de muncă.  

Din analiza indicilor chestionării rezultă că 100% din respondenți au apreciat 

negativ informarea lor despre facilitățile utilizării timpului liber din CSR. Рrin urmarе, 

sе rесоmandă о imрliсarе sроrită a managementului institutiеi in сеiеa се рrivеstе 

rezolvarеa рrоblеmei discutate.  

Itemul 19. În реriоada dе integrare am fоst infоrmat(ă) dеsрrе relațiile infоrmale 

a membrilor есhiреi nоi.  

Un alt factor al integrării în echipa de muncă este cunoașterea relațiilor 

informale a membrilor săi. Elementele aсеstоr relații роt fi: autоritatеa infоrmală a 

fiecărui membru al echipei; intеrеsеle de grup, autоstima рrоfеsiоnalăi, autоsusținеrеa, 

rеlațiile реrsоnalizatе ре оrizоntală și vеrtiсală, gradul de maturitate a echipei, 

integritatea profesională a membrilor ei etc. Сunоaștеrеa relațiilor infоrmalе jоaсă un 
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rоl important în еfiсiеntizarеa реriоadеi dе intеgrarе, fiincă ele formează climatul psiho 

– emoțional al echipei, la care trebuie să se adapteze noul angajat.  

Examinarea rеzultatеlоr сhеstiоnării denotă сă 65% din rеsроndеnți nu au fоst 

infоrmați dеsрrе struсtura infоrmală a viitоarеi есhiре, сеia се rеduсе еfiсiеnța реriоadеi 

dе integrare, 20% nu și-au apreciat poziția și că numai 15% au răspuns pozitiv la 

întrebarea dată.  

Рrin urmarе, sе rесоmanda, ca tutori să se implice mai activ în infоrmarеa noilor 

angajați privind struсtura infоrmala a есiреi și cerințele de integritate profesională a ei, 

fapt care va faсilita intеgrarеa nоilоr angajați.  

Itemul 20. Am avut о еvaluarе оbiесtivă a реrfоrmanțеlоr profesionale la 

sfârșitul реriоadеi dе integrare.  

În rezultatul prelucrării datelor chestionării sa obținut un rеzultat pozitiv dе 80% 

și altul de 20% nеutru. Acest rezultat demonstrează сă în оrganizația cercetată sе aрliсă 

mеtоdе obiective dе еvaluarе a performanțelor profesionale. Sе rесоmandă și în 

соntinuarе urmărirеa, aрliсarеa și îmbunătățirеa tuturоr standardеlоr de еvaluarе 

obiectivă a performanțelоr noilor angajați.  

Itemul 21. Am avut о еvaluarе оbiесtivă a реrfоrmanțеlоr соmроrtamеntalе și 

de integritate la sfârșitul реriоadеi dе integrare.  

Еvaluarеa реrfоrmanțеlоr соmроrtamеntalе a angajaților rерrеzintă un рrосеs 

dе stabilirе a mоdului şi a măsurii în сarе ei îşi îndерlinеsc rеsроnsabilităţilе sосiо - 

рsihоlоgiсе și de integritate, рrin racordarea la standardеle stabilitе antеriоr în есhiрă. 

Nivelul însușirii сulturii оrganizațiоnalе a viitоarеi есhiре, еstе un faсtоr, сarе rеduсе 

sau majоrеaza еfiсiеnța реriоadеi dе intеgrarе. Din сеlе еxрusе rеiеse și necesitatea 

оbiесtivității еvaluării noilor angajați duрă сritеriul dat.  

În rezultatul chestionării la subiectul itemului a fost оbținut un rеzultat pozitiv 

dе 75%, 15% neutru și 10% negativ, cееa се indică faрtul сă în оrganizație frecvent еstе 

întrерrinsă о еvaluarе destul de obiectivă a реrfоrmanțеlоr comportamentale și de 

integritate, cu consecințe avantajoase pentru integrare.  

Itemul 22. În реriоada dе integrare am fоst infоrmat(ă) dеsрrе cauzele 

соnfliсtеlоr (inclusiv și a celor de muncă) în оrganizațiе și рrосеdееlе dе rеzоlvarе a lor.  

Соnfliсtеlе роt avea efecte atât distruсtivе сât și соnstruсtivе. Managеmentul 

nu trеbuiе sa еliminе сu оriсе рrеț tоatе соnfliсtеlе, сi numai ре aсеlеa, сarе сrează 

оbstaсоlе în сalеa rеalizării оbiесtivеlоr echipei, fie vorba de eliminarea conflictelor 

individuale sau colective de muncă.  

Din cele expuse reiese, că problema rezolvării conflictelor este un element 

esențial al culturii organizaționale, pe care trebuie să o însușească noii angajați spre 

integrarea lor mai eficientă.  

La subiectul itemului, 30% din respondenți au apreciat pozitiv informarea lor, 

60% -negativ, iar 10% s-au declarat neutri, сееa се dеnotă că în CSR nu sunt aрliсatе 

рrосеdееlе nесеsarе dе informare noilor angajați despre rеzоlvarеa соnfliсtеlоr.  
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Сa sarсină рrimоrdială a managerului RU și a tutorelui ar fi informarea despre 

соnfliсtеle сarе au o influență distruсtivă asuрra echipei de muncă și asupra procedeelor 

de rezolvare a lor.  

Itemul 23. În perioada de integrare am avut un program individualizat al 

procesului.  

Procedeele de integrare a instituției cercetate conțin cerințe generale de adaptare 

pentru toți noii angajați, printre care o parte considerabilă o constituie tinerii specialiști, 

iar altă grupă este formată din medici cu o anumită experiență de muncă. Reieșind din 

această componență se cere de elaborat planuri individualizate de integrare, care vor lua 

în considerație: a) specializarea postului (pregătirea profesională necesară, evaluarea, 

securitatea și sănătatea muncii, tipul feedback-ului etc.); b) cerințele față de viitorul 

deținător al postului (aptitudini, proprietăți psiho-emoționale, gradul de motivare, 

competența etc.); c) aptitudinile reale ale noului angajat (pregătirea profesională, 

aptitudini de creativitate, gradul de motivare, comunicabilitatea, automanagementul și 

automarketingul etc.). Planul individualizat trebuie să fie elaborat și pus în aplicare de 

șeful ierarhic al noului angajat.  

Analiza rezultatelor chestionării denotă că 65% din respondenți au avut o 

atitudine individuală privind aprecierea din partea șefului ierarhic în procesul de 

adaptare, 20% nu și-au definit poziția, iar 15% au apreciat negativ acest proces. Această 

dispersie a aprecierilor evidențiază problema individualizării procesului de integrare, 

care reduce eficiența ei.  

Itemul 24. În реriоada adaptării am studiat regulamentul de evaluare a gradului 

de însușire a programului de integrare.  

Programul de integrare trebuie să conțină neapărat și compartimentul de audit a 

calității procesului de adaptare. Acest audit va fi bazat pe feedback – ul realizat de cei 

7 subiecți a procesului de adaptare: șeful ierarhic, tutorele, managerul RU, președintele 

Comitetului sindical local, președintele Comitetului de etică, managerul SSM, 

managementul de vârf. Formele de audit se pot încadra în: chestionarea noilor angajați 

despre calitatea eficienței perioadei de adaptare, intervievarea periodică ai acestora, 

discuțiile în grup despre eficiența adaptării, evaluarea gradului de însușire de către noii 

angajați a programului de integrare etc. Rezultatele cercetării denotă că în CSR lipsește 

un regulament special la tema dată. Se recomandă elaborarea unui asemenea document 

care să includă procedeele de evaluare a noilor angajați, la sfârșitul perioadei de 

integrare, de către cei 7 subiecți enumerați mai sus.  

Itemul 25. În реriоada adaptării am studiat Codul deontologic al medicului prin 

seminare, mese rotunde, studii de caz și alte metode interactive.  

Reieșind din faptul, că aproape 60% din populația RM apreciază instituțiile 

medicale ca fiind corupte, integrarea noilor angajați nu poate fi completă fără studierea 

Codului deontologic al lucrătorului medical. Acest Cod prevede că profesia de medic 

este incompatibilă cu duritatea, ignoranța, aroganța, corupția, discriminarea, 

stigmatizarea etc. , care afectează și discreditează autoritatea lucrătorului medical, cât 

și a colectivului în ansamblu [3, p. 24].  



388 

 

 

Rezultatul chestionării respondenților la subiectul discutat denotă, că noii 

angajați nu au studiat (100%) Codul deontologic prin metode interactive, ceea ce a redus 

eficiența procesului de integrare.  

Funcția de organizare a studiului Codului deontologic al lucrătorului medical 

revine Comitetului de etică, care se crează obligatoriu în fiecare instituție medico – 

sanitară publică.  

Aceste funcții includ: a)promovarea și monitorizarea implementării valorilor și 

normelor Codului; b) prevenirea și soluționarea problemelor de ordin moral în practica 

IMSP. Prin urmare se recomandă ca președintele Comitetului de etică din CSR să 

promoveze valorile Codului deontologic, utilizând metode interactive, în rezultatul 

cărora va spori cunoașterea de către noii angajați a cerințelor acestui document, cu toate 

consecințele lui pozitive.  

Соnсluzii și rесоmandări 

1. În rezultatul cercetării sa depistat că din cele patru elemente ale integrării, cea 

mai eficientă a fost integrarea pe post, urmată de integrarea în echipa de muncă. Se cere 

de menționat că integrarea instituțională și în managementul procesului și al instituției 

a decurs anevoios.  

2. Cea mai negativă influență asupra perioadei de adaptare a fost lipsa unui 

program de integrare, a ghidului noilor angajați și a unui program de audit (feedback) 

al integrării, ceia ce a redus gestionarea eficientă a procesului.  

3. Activitatea cea mai eficientă în procesul de integrare a fost a șefilor ierarhici 

(85% aprecieri pozitive), a tutorilor (80%) și a membrilor echipelor de muncă (75%). 

Se cere de menționat, că numai 30% din respondenți au caracterizat pozitiv rolul 

managerului RU în procesul de integrare.  

4. Procesul de adaptare a noilor angajați în CSR este fragmentat, din cauza lipsei 

coordonării și executării eficiente a funcțiilor sale de către subiecții procesului.  

5. Pe parcursul perioadei de integrare debutanții au fost asistați de către șeful 

ierarhic și tutori, care au asigurat condițiile necesare adaptării pe post și în echipa de 

muncă; sarcinile lor au fost gradate de la simplu la compus. Debutanții au avut acces la 

unele documente prezente în CSR, cunoașterea cărora este necesară în perioada de 

adaptare. Ei au participat la instruiri interne și externe pentru suplinirea cunoștințelor 

teoretice și a experienței. Noii angajați au fost evaluați obiectiv la sfârșitul perioadei de 

integrare.  

6. Cercetarea acestei tematici a descoperit, că 45% din debutanți nu au făcut 

cunoștință cu regulamentul intern al instituției, 35% - cu fișa postului, 85% - cu 

rapoartele anuale ale activității CSR, 60% nu au fost informați despre egalitatea de șanse 

la formarea profesională și promovarea, 65% – cu relațiile informale în echipă, 60% - 

privind procedeele de rezolvare a conflictelor. Ei nu au întocmit un raport privind 

activitatea realizată în perioada adaptării, care după structura sa să coincidă cu structura 

fișei de evaluare.  

7. În procesul cercetării s-a descoperit că în instituție lipsesc multiple 

documente, cunoașterea cărora este necesară procesului de integrare.  

8. CSR dispune de unele documente necesare procesului de asociere, dar acestea 

sunt insuficient studiate de către debutanți.  
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Rесоmandări. Pеntru еfiсiеntizarеa реriоadеi dе integrare a noilor angajați în 

instituția сеrсеtată sunt înaintate recomandările după cum urmează: 

Pentru șefii ierarhici al noilor angajați este necesară:  

a) elaborarea programelor individualizate de integrare pe post pentru fiecare 

debutant din subordonarea sa;  

b) frecventarea cursurilor de perfecționare cu genericul ‚Managementul 

echipei’;  

c) înaintarea propunerilor pentru elaborarea ghidului noului angajat 

(compartimentul – integrarea pe post);  

d) întocmirea (cu concursul tutorelui și a managerului RU) compartimentului 

fișei de evaluare privind rezultatul perioadei de integrare a noului angajat pe post;  

e) оrganizarеa disсuțiilоr și a unоr studii dе сaz роzitivе și nеgativе dе еxесutarе 

a standardеlоr dе сalitatе a sеrviсiilоr instituțiеi.  

Pentru tutorii noilor angajați se recomandă:  

a) elaborarea unui program individualizat de integrare în echipa de muncă;  

b) întocmirea compartimentului fișei de evaluare privind rezultatul adoptării în 

echipa de muncă;  

c) înaintarea propunerilor pentru elaborarea ghidului și a programului de 

integrare (compartimentul – integrarea în echipa de muncă).  

Pentru președintele Comitetului sindical local sunt necesare:  

a) organizarea studierii de către debutanți a Codului muncii (compartimentele - 

principiile de bază, parteneriatul social, contractul individual de muncă, salarizarea și 

normarea muncii în ramură, formarea profesională, conflictele de muncă, controlul 

asupra respectării Legislației muncii);  

b) studierea contractului colectiv de muncă, convenției ramurale și naționale de 

muncă;  

c) implementarea în contractul colectiv de muncă a drepturilor și obligațiilor 

angajatorului și a noului angajat în perioada de integrare;  

d) introducerea în contractul colectiv de muncă drepturile și obligațiile ambelor 

părți contractuale în privința elaborării raportului anual a integrității instituționale CSR;  

e) înaintarea propunerilor pentru elaborarea ghidului, a programului de 

integrare a noilor angajați și suplinirea bazei de date CSR (compartimentul - integrarea).  

f) organizarea sеminarеlor și mеsеlor rоtundе сu subiесtul “Rоlul сunоaștеrii 

соnținutului соntraсtului соlесtiv dе munсă și a соnvеnțiеi ramuralе în рrосеsul dе 

intеgrarе a dеbutanțilоr”.  

Pentru președintele Comitetului de etică se recomandă:  

a) elaborarea unui extras din documentele ramurale în privința evaluării 

integrității profesionale și instituționale acordat la specificul CSR;  

b) organizarea studierii Codului deontologic al lucrătorului medical și al 

extrasului;  

c) cercetarea și elaborarea (cu concursul subiecților procesului) unui raport 

anual al evaluării integrității instituționale CSR;  

d) înaintarea propunerilor pentru elaborarea ghidului, a programului de 

integrare a debutanților și a suplinirii bazei de date CSR.  
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Pentru managerul securității și sănătății muncii (SSM) se cere de efectuat:  

a) actualizarea regulamentului CSR în domeniul SSM, reieșind din ultimile 

modificări în documentele de ramură;  

b) elaborarea (în baza documentelor de ramură) regulamentului compensațiilor 

pentru munca prestată în condiții speciale (nocive) și organizarea studierii lui de către 

debutanți;  

c) înaintarea propunerilor pentru elaborarea ghidului, a programului de 

integrare a debutanților și a suplinirii bazei de date CSR.  

Pentru administratorul rețelei IT CSR:  

a) elaborarea (cu concursul subiecților procesului de integrare) a unui ghid de 

exploatare a bazei de date (structura, condițiile de suplinire, accesul la informația 

confidențială, accesul la informația de interes public);  

b) proiectarea cu concursul subiecților procesului de integrare, a paginii WEB 

CSR;  

c) elaborarea unui regulament de utilizare a e-mail-ului CSR.  

Pentru managementul de vârf CSR se recomandă:  

a) elaborarea și studierea compartimentului privind sistemul de management al 

procesului de integrare, ca parte a programului de adaptare a debutanților, care va întruni 

4 etape: planificarea procesului (rezultatele finale ale implementării programului de 

integrare, executorii, perioada executării, investițiile), organizarea (coordonarea 

activităților subiecților procesului), motivarea materială și non – monetară a subiecților 

procesului și feedback-ul procesului (auditul gradului de însușire a programului de 

integrare de către debutanți, a calității executării funcțiilor sale de către subiecții 

procesului și a calității programului de adaptare);  

b) evaluarea executării cerințelor Codului muncii pentru perioada de asociere;  

c) dezvoltarea și studierea procedeelor de management participativ în CSR;  

d) elaborarea unui raport anual al serviciilor medicale cu plată;  

e) susținerea рraсtiсii роzitive dе formarе a noilor angajați, în реriоada dе 

integrare, din рartеa șеfilоr dirесți;  

f) оrganizarea sеminarеlor сu studii dе сaz роzitivе din instituțiе la subiесtul 

dat, motivarea șefilor ierarhici pentru efectuarea eficientă a funcțiilor de integrare;  

g) organizarea mеsеlor rоtundе реntru dеbutanți сu subiесtul: “Mеtоdеlе dе 

еxесutarе a managеmеntului рartiсiрativ în instituțiilе сu рrоfil mеdiсal. ” 

Pentru managerul RU se recomandă: 

a) elaborarea ghidului noului angajat și a programului de integrare (cu concursul 

subiecților procesului), fișelor de post (în cazul lipsei lor);  

b) întocmirea regulamentului de salarizare, premiere și ajutor material în CSR 

(utilizând documentele ramurale și cu concursul contabilului șef), regulamentului de 

instruire și formare a angajaților CSR;  

c) actualizarea fișelor de post (cu concursul șefilor ierarhici), regulamentului 

intern al CSR, structurii contractului individual de muncă;  

d) organizarea studierii prin metode interactive de către noii angajați a 

documentelor elaborate și actualizate;  
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e) evaluarea (cu concursul subiecților procesului) însușirii de către noii angajați 

a programului de integrare;  

f) оrganizarea în instituția сеrсеtată a sеminarеlor și mеsеlor rоtundе реntru 

tinеrii sресialiști сu subiесtul “Еgalitatеa și рrосеdееlе dе рrоmоvarе a angajațilоr 

instituțiеi”, оrganizarea suрlimеntară a studiеrii dе сătrе dеbutanți a рrоblеmеi 

”Рrосеdeele dе rеzоlvarе a соnfliсtеlоr în оrganizațiе”. intrоducerea în рrоgramul dе 

fоrmarе a angajațilоr instituțiеi сеrсеtatе (IMSР СSR) a subiесtului „Rоlul mеmbrilоr 

есhiреi în реriоada dе intеgrarе a tinеrilоr sресialiști”. Sе rесоmandă și оrganizarеa unоr 

studii dе сaz la tеma dată.  

Рrорunеrilе menționate, înaintate spre implementare, vor contribui în mod real 

și substanțial la еfiсiеntizarеa рrосеsului dе intеgrarе a noilor angajați, prin elaborarea 

elementelor, care formează parțial structura sistemului de integrare, ca scop final al 

managementului de vârf al instituției.  
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Abstract. A situation of social dysfunction can occur at any time, because this is actually 

part of the socio-human evolution. This dysfunction can be the result of several causes: both 

personally and by the factors of the environment in which the person is. The principle of the 

holistic approach is based on the assertion that a person is made up of interdependent 

components, and if one does not work properly, all the other parties will be affected. The concept 

of activity in social assistance consists of two distinct components: social services and social 

benefits. Social functioning is considered effective if the social responsibilities towards the 

society are generally fulfilled, to those in the immediate vicinity or to one's own person. These 

responsibilities include meeting the basic needs of the individual and family members who 

depend on it. Needs are a certain state of deficiency, of deficiency, which requires a certain 
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solution. This state of deficiency can be felt as a state of tension at a given time by a group of 

individuals or individually. Solving these needs is the distinct activity of the social worker, which 

helps restore the social functioning of individuals, families and ultimately the community. A 

holistic approach in the work of the social worker is currently considered necessary, essential 

and indispensable for a clear concept of social services. With regret, I find the fact that, at 

present, in the Republic of Moldova, there was a lack of research and empirical evidence 

regarding the evaluation of environmental factors (facilitators / barriers) according to the 

International Classification of Functioning, Disability and Health (CIF) through the Survey 

social.  

Rezumat. O situație de disfuncție socială poate surveni oricând, deoarece aceasta de 

fapt este parte a evoluției socioumane. Această situație de disfuncție poate fi rezultatul a mai 

multor cauze: atât de ordin personal cât și de factorii mediului în care se află persoana. 

Principiul abordării holistice are la bază afirmația că o persoană este formată din componente 

interdependente, iar dacă una nu funcționează corespunzător, toate celelalte părți vor fi 

afectate. Conceptul activității în asistența socială este formată din două componente distincte: 

serviciile sociale și prestațiile sociale. Funcționarea socială se consideră eficientă în cazul când 

responsabilitățile sociale față de societate sunt îndeplinite în general, față de cei din imediata 

apropiere sau față de propria persoană. Aceste responsabilități includ satisfacerea nevoilor de 

bază ale individului și ale membrilor de familie care depind de acesta. Nevoile sunt o anumită 

stare de deficiență, de lipsă, ce impune o anumită soluționare. Această stare de deficiență poate 

fi resimțită ca o stare de tensiune la un moment dat de un grup de indivizi sau individual. 

Soluționarea acestor nevoi este activitatea distinctă a asistentului social, care ajută să 

restabilească funcționarea socială a indivizilor, familiilor și în final a comunității. O abordare 

holistica în activitatea asistentului social este în mod curent apreciată ca fiind necesară, 

esențială și indispensabilă pentru un concept clar de servicii sociale. Cu regret, constat faptul, 

că la momentul actual în Republica Moldova, exista o lipsă de cercetare și de dovezi empirice 

cu referire la evaluarea factorilor de mediu (facilitatori/bariere) conform Clasificării 

Internaționale a Funcționării, Dizabilității și Sănătății (CIF) prin intermediul Anchetei Sociale.  

Keywords: holistic approach, environmental factors, social evaluation, barriers, 

facilitators, etc.  

Termeni-cheie: abordare holistică, factori de mediu, evaluare socială, bariere, 

facilitatori, etc.  

Pentru a identifica și cunoaște acești factori am formulat o ipoteză, precum că 

există o serie de bariere/factori care face dificilă angajarea în câmpul muncii a 

persoanelor cu dizabilități. Concluziile cercetărilor sociale au evidențiat faptul că 

perioadele de tranziție a persoanelor cu dizabilități de la educație la ocuparea unui loc 

de muncă au devenit în mod semnificativ mai lungi și mai complexe ca înainte, iar 

diferitele obstacole și riscuri cu care aceștia se confruntă pe parcursul acestei tranziții 

nu acționează singular și nici uni-direcțional, ci în cadrul unor situații care 

contextualizează tranziția persoanelor cu dizabilități, uneori la nivel individual, dar cel 

mai adesea la nivel de grup.  

Astfel, este necesară înțelegerea interacțiunii dintre factorii individuali și cei 

structurali în acțiunea socială pentru a putea propune mecanisme de optimizare din 

perspectiva integrării sociale. Cel mai adesea, în documentele de politici, dificultățile 

de acces pe piața muncii sunt legate de inadecvarea și/sau insuficiența competențelor 
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profesionale dobândite sau dezvoltate pe parcursul vieții în raport cu cerințele pieței 

muncii.  

Analiza documentară asupra politicilor/măsurilor de susținere a accesului 

persoanelor încadrate în grad de dizabilitate la educație, formare sau reformare 

profesională pe piața muncii denotă un șir de factori de mediu care facilitează sau 

obstrucționează această accedere. Cercetarea și identificarea acestor factori, specificați 

în Clasificării Internaționale a Funcționării, Dizabilității și Sănătății (CIF) prin 

intermediul Anchetei Sociale ar permite evaluarea impactului acestora cu referire la 

problematica incluziunii profesionale a persoanelor cu dizabilitate.  

Ponderea persoanelor cu dizabilități în structura populației în condițiile 

migrației extensive este extrem de fluctuantă. Conform anuarului statistic pentru anul 

2018 persoanele încadrate în grad de dizabilitate în Republica Moldova se prezintă în 

felul următor: în anul 2018 erau 20 528 persoane. În structura persoanelor cu dizabilități 

este mai mare ponderea bărbaților, a persoanelor din mediul rural și a persoanelor cu 

vârsta de peste 55 de ani.  

Nivelul de trai al persoanelor cu dizabilități. Majoritatea persoanelor cu 

dizabilități nu sunt satisfăcute de nivelul lor de trai, iar mai bine de jumătate din 

persoanele cu dizabilități consideră că viața lor a devine tot it mai proastă mai grea.  

Conform Raportului [2], marea majoritate nu sunt angajați în câmpul muncii, 

unica sursă de venit fiind prestațiile sociale. Principalele bariere de angajare în câmpul 

muncii a acestor persoane sunt următoarele: 1) nivelul redus de informare despre dreptul 

lor la muncă; 2) stima de sine și motivația scăzută a persoanelor cu dizabilități (nu pot 

munci); 3) nivelul de pregătire și calificare redus al persoanelor cu dizabilități și 

nedorința de a învăța o profesie în condițiile lipsei locurilor de muncă; 4) nivelul redus 

de pregătire a învățământului vocațional pentru incluziunea educațională a persoanelor 

cu dizabilități; 5) infrastructura de drumuri și clădiri inaccesibilă; 6) lipsa unui 

mecanism de creare, rezervare și menținere a locurilor de muncă pentru persoanele cu 

dizabilități; 7) accesul limitat al persoanelor cu dizabilități la servicii de suport pentru 

angajare în câmpul muncii; 8) lipsa unei strategii de promovare a politicilor de angajare 

în câmpul muncii.  

Factorii de mediu constituie o componentă a CIF și se referă la toate aspectele 

lumii externe sau extrinsece care formează contextul existenței unui individ și care au 

ca atare un impact asupra funcționării persoanei respective. Printre factorii de mediu se 

numără lumea fizică și trăsăturile sale, lumea fizică construită de oameni, alte persoane 

aflate în diferite relații și roluri, atitudini și valori, sisteme și servicii sociale, precum și 

politici, reglementări și legi [3]. Factorii de mediu sunt structurați în categorii de 

clasificare care se concentrează pe diverse niveluri: 

a). Individual – mediul din imediata apropiere a individului, inclusiv locuri ca: 

locuința, locul de muncă sau școala. Din acest nivel fac parte acele caracteristici fizice 

și materiale ale mediului cu care individul se confruntă direct, precum și contactul direct 

cu alte elemente, cum sunt: familia, cunoștințele, colegii și persoanele necunoscute.  
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b) Social – structuri sociale, formale sau informale, servicii și abordări și 

sisteme generale din comunitate sau societate care pot avea un impact asupra 

individului. Din acest nivel fac parte organizațiile și serviciile aferente locului de 

muncă, activităților comunitare, agențiilor guverna-mentale, serviciilor de comunicație 

și transport, precum și rețelelor informale cu caracter social, inclusiv legislația, 

reglementările, regulamentele, oficiale sau neoficiale, atitudinile și ideologiile.  

Factorii de mediu interacționează cu componenta Funcții și Structuri ale 

organismului și cu componenta Activități și Participare. Pentru fiecare componentă se 

poate stabili natura și măsura acestei interacțiuni prin activități științifice ulterioare.  

Dizabilitatea este caracterizată ca fiind rezultat sau efect al unor relații 

complexe dintre starea de sănătate a individului, factorii personali și factorii externi care 

reprezintă circumstanțele de viață ale acelui individ. Datorită acestei relații, impactul 

diverselor medii asupra aceluiași individ, cu o stare de sănătate dată, poate fi extrem de 

diferit. Astfel, un mediu care are bariere sau care nu oferă elemente de facilitare va 

restricționa performanta individului; iar alte medii care oferă elemente de facilitare pot 

duce la creșterea performanței individului. Societatea poate obstrucționa performanta 

unui individ fie pentru că, pe de o parte, creează bariere (de exemplu, clădiri 

inaccesibile), fie că nu oferă acele elemente de facilitare (de exemplu, lipsa 

dispozitivelor tehnice de sprijin).  

Factorii de mediu specificați în Clasificarea Internațională a Funcționării, 

Dizabilității și Sănătății (CIF) sunt prezentați în următoarele capitole:  

I. Produse și tehnologii (Acest capitol se ocupă de produse sau sisteme de 

produse, echipamente și tehnologie, naturale sau create de om, aflate în mediul din 

apropierea individului și care sunt adunate, create, produse sau fabricate. Totodată este 

necesar de remarcat, că în scopul acestei clasificări a factorilor de mediu, produsele și 

tehnologiile ajutătoare sunt definite mai restrâns ca fiind orice produs, instrument, 

echipament sau tehnologie adaptate sau proiectate special pentru a îmbunătăți 

funcționarea unei persoane cu dizabilități); 

II. Mediul natural și schimbările făcute de om asupra mediului (Acest capitol 

se ocupă de elementele, animate și neanimate, ale mediului natural sau fizic, și de 

componentele acestui mediu care sunt modificate de oameni, precum și de 

caracteristicile populației umane din respectivul mediu); 

III. Sprijin și relații (Acest capitol se ocupă de oameni sau animale care oferă 

sprijin practic fizic sau emoțional, dezvoltare, protecție, asistenta și în relațiile cu alte 

persoane, în locuința acestora, la locul de muncă, la școală sau la joacă sau în alte 

secvențe ale activităților lor cotidiene. Capitolul nu cuprinde atitudinile persoanei sau 

oamenilor care oferă sprijinul. Factorul ambiental descris nu este persoană sau animal, 

ci cantitatea de sprijin fizic și emoțional pe care persoanele sau animalele îl oferă); 

IV. Atitudini (Acest capitol se ocupă de atitudinile care sunt consecințele 

observabile ale obiceiurilor, practicilor, ideologiilor, valorilor, normelor, credințelor 

facturale și religioase. Aceste atitudini influențează comportamentul individual și viața 

socială la toate nivelurile, de la relațiile interpersonale și asociațiile comunitare până la 
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structurile politice, economice și legale; de exemplu, atitudini individuale sau ale 

societății despre credibilitatea și valoarea persoanei ca ființă umană care poate motiva 

practici pozitive, onorifice sau practici negative și discriminatorii (exemplu, 

stigmatizarea, stereotipia și marginalizarea sau neglijarea unei persoane); 

V. Servicii, sisteme și politici (1. Servicii care furnizează beneficii, programe și 

funcționări structurate, în diverse sectoare ale societății, concepute pentru a respecta 

nevoile indivizilor. 2. Sisteme care sunt mecanisme de control administrativ și 

organizatoric, și care sunt stabilite de guverne la nivel local, regional, național și 

internațional, sau de alte autorități recunoscute. Aceste sisteme sunt concepute să 

organizeze, să controleze și să monitorizeze serviciile care furnizează beneficii, 

programe și funcționări structurate în diverse sectoare ale societății. 3. Politici 

constituite prin reguli, reglementări, convenții și standarde stabilite de guverne la nivel 

local, regional, național și internațional, sau de autorități recunoscute. Politicile 

guvernează și reglementează sistemele care organizează, controlează și monitorizează 

serviciile, programele și funcționările structurate din diverse sectoare ale societății) [3].  

Factorii de mediu trebuie să fie codificați din perspectiva persoanei a cărei 

situație se descrie (centrat individual pe persoana pentru care se completează Ancheta 

Socială). De exemplu, bordurile în pantă și pavajele netede pot fi codificate drept 

facilitatori pentru o persoană care utilizează scaunul cu rotile, însă ele sunt un obstacol 

pentru o persoană nevăzătoare. Calificatorul indică măsura în care un factor este 

facilitator sau obstacol.  

Din cele expuse este certă necesitatea includerii evaluării factorilor de mediu în 

activitatea asistentului social prin intermediul Anchetei Sociale. Aprecierea corectă a 

acestora precum și aplicarea obligatorie a calificatorului va permite o abordare holistică 

a disfuncției sociale persoanei aflate în dificultate. Cunoscând care factori din mediul 

sunt facilitatori sau obstacole se poate de acționat focusat, în vederea dezvoltării sau 

lichidării acestora. În așa mod asistentul social concret acționează și îmbunătățește 

disfuncția socială, în ciuda problemelor cu care se confruntă persoana în cauză. 

Evaluarea problemelor sociale fără identificarea și calificarea factorilor de mediu 

centrați individual poate genera în mare măsură eșecul soluționării problemei disfuncției 

sociale prin aplicarea de servicii sociale neajustate centrat pentru fiecare caz în parte.  

Bibliografie  
1. Moore, S. , 1993, Social Welfare Alive, Cheltenham: Stanley Thornes Ltd.  

2. Organizația Mondială a Sănătății. Raport Mondial Privind Dizabilitatea Publicat de 

Organizația Mondială a Sănătății în 2011, sub titlul „World Report on Disability”. Geneva, 2011. 

319 p.  

3. Оrgаnizаţiа Mоndiаlă а Sănătăţii. Сlаsifiаrеа intеrnаţiоnаlă а funсţiоnării, disаbilităţii şi 

sănătăţii (СIF)/ ОMS Gеnеvа, Buсurеşti: MаrLink, 2004. 302 р.  

  



396 

 

 

UDC: 334. 02 

MANAGERIAL PLANNING IN THE LIGHT INDUSTRY MAINTENANCE 

PLANIFICAREA MANAGERIALĂ ÎN MENTENANŢA DIN INDUSTRIA 

UŞOARĂ 

Prodan Rodica, PhD student, Technical University of Moldova 

Prodan Rodica, drd. , Universitatea Tehnică a Moldovei 

Abstract. This paper represents an overview of the maintenance of the equipment used 

in the production process of Moldovan light industry enterprises. It reflects the economic essence 

of maintenance, the importance and content of the activities, as well as the need to plan the 

maintenance process. It is also reflected the managerial planning that can be applied in the 

maintenance of the equipment of light industry enterprises in order to develop and maintain it 

in good working order.  

Rezumat. Lucrarea dată reprezintă o viziune de ansamblu a mentenanței utilajului 

folosit în procesul de producere din întreprinderile din industria ușoară a Moldovei. Reflectă 

esența economică a mentenanței, importanța și conținutul activităților, precum și necesitatea 

efectuării planificării procesului de mentenanță. Reflectată planificarea managerială ce poate 

fi aplicată în mentenanța utilajului întreprinderilor industriei ușoare cu scopul dezvoltării și 

menținerii acestuia în stare de bună funcționare.  

Keywords: planning, diagram, project management, calendar plan, light industry.  

Termeni-cheie: planificare, diagrama, managementul proiectelor, plan calindaristic, 

industria uşoară.  

Introducere 

Industria ușoară este una din ramuri prospere, ce dezvoltă economia națională 

a Republicii Moldova. În anul 2018 în industria ușoară activau cca 680 de întreprinderi, 

ce asigurau locuri de muncă la peste 30000 angajați, preponderent fiind femei. Această 

industrie cuprinde fabricarea confecțiilor de îmbrăcăminte, încălțăminte și a textilelor. 

Ponderea covârșitoare, circa 70% o constituie întreprinderile de confecții. Peste 80% 

din numărul acestor întreprinderi prestează servicii de croit-cusut pentru diferiți clienți 

europeni.  

Necesar de menționat că toate trei subramuri ale industriei ușoare implică o 

manoperă și o dotare tehnică considerabilă. Orice întreprindere a industriei ușoare, 

indiferent de mărime are câteva secții de producere, care se împart in secții de bază 

(secția de croire și secția de confecționare), secții auxiliare (secția de reparare a 

utilajului) și secții de servire (depozitele de materii prime și de produs finit). In multe 

întreprinderi mai există și unele secții anexă cum ar fi laboratorul de proiectare și 

confecționare a mostrelor. Fiecare loc de muncă ale acestor secții, dar mai cu seamă a 

secțiilor de baza, sunt înzestrate cu utilaje de diferită complexitate, de la mașini liniare 

până la mașini speciale, de la mașini semi automatizate până la mașini automate. Pentru 

a asigura o funcționalitate a acestor secții în conformitate cu planul de producere 

prestabilit este strict necesar de asigurat un nivel de funcționare a utilajelor fără 

probleme. Această situație este cu atât mai importantă pentru întreprinderile care 

prestează servicii pentru clienții străini, față de care întreprinderile sunt obligate să 
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livreze comenzile contractate în cantitatea și în termenul prestabilit. În astfel de condiții 

planificarea, organizarea și executarea mentenanței utilajului în întreprinderile din 

industria ușoară este foarte importantă și are un rol decisiv la asigurarea unei activități 

sustenabile a întreprinderilor.  

Conținutul cercetării 

Conform standardului internațional EN 13306:2001 (Terminologie de la 

maintenance) mentenanța reprezintă un ansamblu de activități tehnico-organizatorice 

care au ca scop menținerea sau restabilirea unui echipament/sistem (engl. item) într-o 

stare specifică pentru ca acesta să fie în măsura de a asigura un serviciu determinat. 

Mentenanța este ansamblul tuturor acțiunilor tehnice, administrative și de management, 

în timpul ciclului de viață al unui echipament/sistem, destinate pentru menținerea sau 

restabilirea acestuia într-o stare în care să-și poată îndeplini funcția impusă (necesară) 

[1].  

Efectuarea mentenanței implică câteva nivele de activitate: 

1. Activități de mentenanță simple, care de regulă se efectuează de către 

operatorii de producție, în cadrul procesului de auto mentenanță. Aceste activități 

cuprind: 

a. curățirea de ansamblu a utilajului și a zonei de lucru; 

b. lubrifierea utilajului; 

c. reglarea unor parametri de funcționare; 

d. întocmirea fișelor cu parametrii tehnologici obținuți și timpul efectiv de 

funcționare; 

e. activități preventive, sau de atenționare a disfuncționalităților necesar a fi 

rezolvate.  

2. Activități de mentenanță de nivelul II, care se execută deja de grupuri 

speciale de specialiști din domeniul de mentenanță și includ următoare activități:  

a. activități de reparație curentă; 

b. intervenții preventive-sistematice, cu grad ridicat de dificultate; 

c. amplasări/reamplasări ale utilajelor.  

3. Activități de mentenanță de nivelul III, care cuprind consultanța şi 

supervizarea activităților de mentenanță de înaltă calificare sau cu grad redus de 

repetitivitate, apărute în mod excepţional și se efectuează de: 

a. experții din compartimentul de mentenanță,  

b. de firme terțe, specializate în efectuarea mentenanței utilajelor unor 

anumite industrii; 

c. a constructorilor sistemelor tehnice respective, pe perioada de garanție sau 

post-garanție.  

 

Fig. 1 Relația planificării cu procesele manageriale [2] 



398 

 

 

Conform analizei manageriale a lui Henri Fayol funcția managementului unește 

mai multe legături al procesului de conducere, principala fiind planificarea (fig. 1). 

În scopul efectuării unei mentenanțe eficiente Standardul EN 13306:2001 de 

asemenea prevede etapa de planificare a mentenanței, care prevede elaborarea planului 

de mentenanță - un set de sarcini bine definite care corespund unor activități, proceduri 

si resurse si a unui timp necesar de realizare.  

Un plan de mentenanța ar însemna elaborarea unor documente interne, care ar 

prezenta conținutul activităților necesar de întreprins pentru a menține utilajele 

întreprinderii în bună funcționare. Aceste documente vor reprezenta un element 

important in managementului mentenanței de zi cu zi. Ele ar pute fi denumite Plan de 

mentenanță și ar trebui să conțină activitățile standard necesare de efectuat în 

dependență de nivelele de activitate ale mentenanței.  

Plan calendaristic - liniar (bare orizontale) 

 

Cheltuielile necesare și termen prestabilit 

  
Fig. 2 Aplicarea diagramei lui Gantt în procesul planificarii manageriale cu cheltuieli 

necesare (efectuat de autor).  
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Pentru efectuarea planificării mentenanței poate fi aplicată diagrama lui Henry 

L. Gantt [3] care ar permite de a sincroniza fiecare etapă planificată cu timpul 

operațional. Aceasta metodă ajută la planificarea, coordonarea și monitorizarea unor 

sarcini specifice și este des întâlnită în managementul proiectelor [4]. Cu ajutorul 

managementului proiectelor se poate determina cât timp, cost, calitate sunt necesare 

pentru a obține rezultate eficiente. Indiferent de sarcină și complexitate, putem structura 

prin anumite faze ale planului și depista anumite riscuri (fig. 2).  

Institutului Național pentru Standarde și Tehnologie din SUA (National 

Institute of Standards and Technology -NIST) [5] a elaborat un cadru general de 

management și proceduri tehnice pentru managementul proiectelor, care conține 

următoarele faze majore ale ciclului de viață al proiectului: 

• formularea, planificarea și propunerea proiectului; 

• inițierea și execuția proiectului; 

• închiderea, tranziția și/sau terminarea proiectului.  

După cum se știe totul începe de la: SCOP (ce/pentru ce?) care este urmat de 

ACŢIUNE (cum?)și generează REZULTAT(când?), iar rezultatul depinde foarte mult 

de acțiune ce include planificare, organizare și producere.  

 

Fig. 3 Planificare periodică de urmărire şi menținerea pieselor/utilajului conform 

termenilor de exploatare pentru dezvoltarea şi venit economic continuu (efectuat de 

autor). (Rk - reparaţii capitale; Rc1 - reparaţia curntă de gradul I; Rc2 - reparaţia curentă 

de gradul II; Rt - reparaţia tehnică; Tk - durata unui ciclu de reparaţii capitale;Tr - 

intervalul de timp între două reparaţii curente succesive; Tm - intervalul de timp pentru 

control a mentenanţei preventive.) 

Termenul de planificare a mers în pas concomitent cu termenul mentenanței 

începând cu secol 20 și a căpătat o importantă deosebită. Sincronizând acești doi termeni 

se obține o imagine ce reprezintă activității cu indicii de acțiune (fig. 3).  

În diferite surse putem întâlni definiții a termenului planificare: 

• În dicționarul explicativ rus, planificare este proces de crearea hotărârilor 

pentru a atingerea scopurilor cu caracter ce reglează rezultate calitative şi cantitative, 

de asemenea depistarea căilor efective pentru îndeplinirea sarcinilor [6].  
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• În dicționarul explicativ român, planificare este activitatea de programare, 

organizare, coordonare a unei activități pe baza de plan [7].  

• Planificarea reprezintă procesul de stabilire, aranjare, combinare și ordonare 

logică a obiectivelor, a activităților necesare, precum și a mijloacelor disponibile, 

pentru atingerea scopului propus [8].  

• DuBrin A. J. Planificare este stabilirea unor scopuri/obiective și imaginarea 

modului în care să fie atinse [9].  

Din cele menționate mai sus, se poate de constat că planificarea mentenanței 

este un complex de activități ce se bazează pe scop, timp și reglare continuă pentru a 

asigura o funcționare sporită a utilajului. Ea trebuie neapărat efectuată în cadrul 

întreprinderii în scopul asigurării unei funcționari prestabilite a utilajelor, pentru a 

asigura o activitate eficientă a întreprinderii, pentru a satisface cerințele înaintate de 

către clienții acesteia.  

Concluzii 

Industria ușoară este o industrie cu o manoperă destul de înaltă. Pentru creșterea 

productivității muncii se utilizează un număr foarte mare de mașini liniare și mașini 

speciale, automate și semi automate. În scopul asigurării funcționării lor între-un ritm 

dinainte determinat este forte important de aplicat un management al mentenanței 

eficient, care ar implica în primul rând elaborare unii plan de mentenanță eficient. 

Utilizând metode optime de planificare managerială în diviziunea de mentenanță a 

întreprinderilor din industria ușoară ar permite obținerea unor rezultate semnificative cu 

posibilități benefice de dezvoltare și protejare a acesteia de riscuri neprevăzute. 

Implementarea programului planificat de mentenanță în cadrul întreprinderii și ajustarea 

lui conform situațiilor existente se pot evita riscuri neprevăzute și atingere a unor 

performanțe înalte.  
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Abstract. In the research we have used international treaties on various aspects of the 

activities of the states of the oceans, documents of the 3rd UN Conference on the Law of the Sea, 

resolutions of the UN General Assembly, annual reports of the UN Secretary General "Oceans 

and the law of the sea”, materials of the international conferences, resolutions and reports of 

the IMO commissions, the law of the coastal states, the decisions of the international judicial 

and arbitration institutions.  

Rezumat. Tema aleasă pare a fi foarte relevantă, având în vedere intrarea în vigoare 

și ratificarea de către țara noastră a Convenției Națiunilor Unite din 1982 privind dreptul mării 

(denumită în continuare Convenția din 1982). În cercetare am fost utilizate tratate internaționale 

cu privire la diverse aspecte ale activităților statelor din oceane, documente ale celei de-a III-a 

Conferințe a ONU privind dreptul mării, rezoluții ale Adunării Generale a ONU, rapoarte 

anuale ale secretarului general al ONU „Oceane și legea mării”, materiale ale conferințelor 

internaționale, rezoluții și rapoarte ale comisiilor OMI, legislația statelor de coastă, deciziile 

instituțiilor internaționale judiciare și de arbitraj.  

Keywords: adjacent sea, territorial sea, marine environment, coastal state, exclusive.  

Termeni-cheie: marea adiacentă, marea teritorială, mediul marin statul de coastă, 

zona economică exclusive.  

Introducere 

Noutatea științifică constă într-un studiu cuprinzător al problemelor teoretice și 

practice de actualitate referitoare la regimul juridic internațional al zonei economice 

exclusive.  

O caracteristică esențială a lucrării, potrivit autorului, este că instituția zonei 

economice exclusive este luată în considerare împreună cu Convenția din 1982 și 

legislația națională. În același timp, este analizată practica aplicării dispozițiilor 

convenționale relevante, precum și legislația statelor costiere, adoptată atât înainte cât 

și după intrarea în vigoare a acestui tratat internațional.  

În același timp, lucrările acordă atenție altor tratate internaționale, precum și 

rezoluțiilor OMI care afectează protecția și conservarea mediului marin din zona 

economică exclusivă.  

De asemenea, examinează actele adoptate în cadrul Uniunii Europene cu privire 

la poluarea marină de pe nave.  

În lucrare am analizat deciziile instituțiilor judiciare și arbitrale internaționale 

cu privire la delimitarea zonei economice exclusive, are în vedere practica încheierii 

unor acorduri privind delimitarea zonei economice exclusive. .  
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Au examinat prevederile legislației ruse cu privire la zona economică exclusivă 

pentru respectarea dispozițiilor convenției 

Scopul acestei cercetări este de a realiza o analiză cuprinzătoare a regimului 

juridic internațional al zonei economice exclusive instituite prin Convenția din 1982 și 

a practicii moderne a aplicării acesteia, precum și a dispozițiilor legislației statelor 

costiere care reglementează regimul zonei economice exclusive.  

În conformitate cu obiectivul, se propune identificarea următoarelor sarcini: 

luarea în considerare a istoriei apariției și înființării zonei economice exclusive în 

dreptul internațional al mării; să analizeze prevederile Convenției din 1982, o serie de 

tratate internaționale și alte instrumente juridice internaționale în zona studiată, precum 

și practica aplicării acestora.  

Metodologie și metode 

Baza metodologică a studiului a fost metoda dialectică a cogniției. Această 

metodă de cunoaștere științifică a fost combinată cu utilizarea de metode istorico-

juridice și comparative-legale, precum și tehnici logice și instrumente de cercetare, a 

căror aplicare a contribuit la atingerea obiectivului și la rezolvarea problemelor în 

domeniu luate în considerare.  

Rezultate și discuții 

Problema creării unei zone economice exclusive în afara mării teritoriale din 

zona imediat adiacentă a apărut la sfârșitul anilor 60 și 70 ai secolului nostru [5, p. 19].  

Inițiativa punerii în scenă a venit din țările în curs de dezvoltare care credeau că 

în condițiile prevalente ale unei enorme superiorități tehnice și economice a țărilor 

dezvoltate, principiul libertății de pescuit și extragerea resurselor minerale pe marea 

înaltă nu îndeplinește interesele țărilor din Lumea a Treia și este benefic numai pentru 

puterile maritime care au necesarul economic și capacități tehnice, precum și o flotă 

mare și modernă de pescuit.  

În opinia lor, păstrarea libertății pescuitului și a altor industrii ar fi incompatibilă 

cu ideea creării unei noi ordini economice corecte și egale în relațiile internaționale.  

După o anumită perioadă de obiecție și ezitare, care a durat aproximativ trei ani, 

marile puteri maritime au adoptat în 1974 conceptul de zonă economică exclusivă, 

supusă soluționării problemelor legate de dreptul mării, considerată de a treia Conferință 

a ONU privind dreptul mării, pe o bază reciproc acceptabilă [19, p. 47].  

Astfel de soluții acceptabile reciproc, ca rezultat al multor ani de eforturi, au 

fost găsite de Conferință și incluse de ea în Convenția ONU privind dreptul mării.  

Regimul spațiilor maritime este determinat de normele dreptului internațional 

al mării, care sunt incluse în prezent într-un astfel de tratat internațional precum 

Convenția ONU privind dreptul mării din 1982 (în continuare - Convenția). În Rezoluția 

N 55/7, Oceans și Legea Mării, adoptată de Adunarea Generală a ONU la 30 octombrie 

2000 la cea de-a 55-a sesiune, Adunarea Generală a ONU a remarcat natura universală 

a Convenției și importanța sa fundamentală pentru menținerea păcii și securității. 
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Conceptul de zonă economică exclusivă este unul dintre cei mai importanți piloni ai 

Convenției din 1982 privind dreptul mării.  

Convenția este un tratat internațional cuprinzător privind dreptul mării, o etapă 

istorică în domeniul codificării și dezvoltării progresive a normelor juridice 

internaționale menite să reglementeze regimul oceanelor și să reglementeze principalele 

activități pentru utilizarea, studiul și dezvoltarea acesteia în societatea modernă.  

Dispozițiile sale guvernează regimul tuturor marilor spații maritime: marea 

deschisă, marea teritorială, fundul mării profunde, raftul continental, zona economică 

exclusivă, strâmtorile utilizate pentru transportul internațional etc.  

Convenția este formată din 17 părți, inclusiv 320 de articole și 9 anexe. 

Convenția a confirmat și a completat o serie de propuneri consacrate în Convențiile de 

la Geneva din 1958.  

Cu toate acestea, a inclus multe dispoziții noi care au apărut pentru prima dată 

în dreptul internațional al mării și au dezvoltat substanțial regimul juridic internațional 

al Oceanului Mondial în noile condiții ale revoluției științifice și tehnologice și 

perestroika relații internaționale.  

În conformitate cu Convenția, zona economică este o zonă situată în afara mării 

teritoriale și adiacentă acesteia, cu o lățime de până la 200 de mile nautice de la liniile 

de bază de la care se măsoară lățimea mării teritoriale [2, p. 43].  

În acest domeniu a fost instituit un regim juridic specific.  

Convenția a acordat statului de coastă în zona economică exclusivă drepturi 

suverane pentru explorarea și dezvoltarea resurselor naturale, atât vii, cât și nevii, 

precum și dreptul la alte activități în scopul explorării și dezvoltării economice a zonei 

menționate, precum producția de energie prin utilizarea apei, curenți și vânturi [3, p. 

19].  

Convenția prevede dreptul altor state, în anumite condiții, de a participa la 

recoltarea resurselor vii din zona economică exclusivă [22, p. 34].  

Cu toate acestea, acest drept poate fi exercitat numai prin acord cu statul costier.  

De asemenea, statul de coastă a recunoscut jurisdicția cu privire la crearea și 

utilizarea insulelor artificiale, a instalațiilor și a structurilor, a cercetării științifice 

marine și a conservării mediului marin.  

Cercetările științifice marine, crearea de insule artificiale, instalații și structuri 

în scopuri economice pot fi realizate în zona economică exclusivă de către alte țări cu 

acordul statului de coastă [4, p. 19].  

În același timp, alte state, atât maritime, cât și fără mare, se bucură în zona 

economică exclusivă de libertățile de navigație, zboruri peste ea, așezarea de cabluri și 

conducte și alte utilizări legale ale mării legate de aceste libertăți [20, p. 29].  

Aceste libertăți sunt exercitate în zonă ca în marea liberă.  

Zona este supusă, de asemenea, altor reguli și reglementări care reglementează 

statul de drept în marea liberă (competența exclusivă a statului de pavilion asupra navei 
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sale, scutiri permise de la acesta, dreptul la urmărire penală, reglementări de siguranță 

pentru navigație etc.).  

Niciun stat nu are dreptul să pretindă subordonarea zonei economice către 

suveranitatea sa.  

Această prevedere importantă se aplică fără a aduce atingere altor dispoziții din 

regimul juridic al zonei economice exclusive [5, p. 19].  

În acest sens, ar trebui să se acorde atenție faptului că Convenția prevede că 

statul costier și alte state, atunci când își exercită drepturile și obligațiile în zonă, ar 

trebui să țină seama în mod corespunzător de drepturile și obligațiile reciproc și să 

acționeze în conformitate cu prevederile convenției.  

Chiar și în mijlocul lucrărilor celei de-a III-a Conferințe a ONU privind dreptul 

mării, un număr semnificativ de state, care au depășit cursul evenimentelor și au încercat 

să le direcționeze în direcția corectă, au adoptat legi cu privire la stabilirea pescuitului 

sau zonelor economice de până la 200 de mile nautice de-a lungul țărmurilor [6].  

La sfârșitul anului 1976, cu aproape șase ani înainte de încheierea Conferinței, 

Statele Unite, Marea Britanie, Franța, Norvegia, Canada, Australia și alte câteva țări, 

inclusiv cele în curs de dezvoltare, au adoptat aceste legi [17, p. 65].  

În aceste condiții, zonele din mări și oceane deschise pentru pescuit gratuit, 

inclusiv în largul coastei sovietice, ar putea deveni zone de pescuit devastatoare [21, p. 

29].  

O astfel de evoluție evidentă și nedorită a evenimentelor a obligat organele 

legislative ale URSS să adopte în 1976 Decretul „privind măsurile temporare pentru 

conservarea resurselor vii și reglementarea pescuitului în zonele marine adiacente 

coastei URSS”. Aceste măsuri au fost aliniate noii convenții prin Decretul „Cu privire 

la Zona Economică a URSS” din 1984.  

În prezent, peste 80 de țări au zone economice sau de pescuit exclusiv până la 

200 de mile marine [7].  

Adevărat, legile unora dintre aceste state încă nu se conformează pe deplin 

prevederilor Convenției ONU privind Legea Mării.  

Dar această situație se va schimba odată cu consolidarea regimului din 

Convenție.  

Clauzele convenției privind zona economică exclusivă sunt de compromis. Ele 

sunt uneori supuse unei interpretări ambigue [8].  

Astfel, unii autori străini, în special din țările în curs de dezvoltare, exprimă 

punctul de vedere că zona economică exclusivă, datorită regimului său juridic specific 

inerent, inclusiv drepturile semnificative ale unui stat de coastă, nu este nici o mare 

teritorială, nici o mare deschisă.  

Notând pe bună dreptate specificul regimului juridic al zonei economice 

exclusive, care include drepturi funcționale sau țintă importante ale statului de coastă și 

elemente semnificative ale regimului juridic din marea liberă, autorii acestui punct de 

vedere nu dau un răspuns clar la întrebarea statutului spațial al zonei economice 
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exclusive și nu țin cont de prevederile art. 58 și 89, care indică aplicabilitatea în zona 

economică exclusivă a libertăților importante și statutul juridic al mării libere [9, p. 19].  

Convenția Națiunilor Unite privind dreptul mării extinde regimul juridic, care a 

fost aplicat în mod tradițional pe marea liberă, la anumite părți ale mării situate în afara 

zonei economice exclusive către marea de pe coastă [23, p. 98].  

Pe baza egalității, toate statele din aceste spații maritime, ținând cont de alte 

dispoziții ale Convenției, se bucură de libertăți de mare mări precum libertatea de 

navigație, punerea cablurilor și conductelor subacvatice, pescuitul, cercetarea științifică.  

În ceea ce privește libertatea cercetării științifice și a instalării de cabluri și 

conducte, există mici excepții care se aplică numai statelor de coastă de pe raftul 

continental, care se extind peste 200 de mile nautice [10, p. 76].  

Aceste excepții prevăd că determinarea rutelor pentru așezarea cablurilor și 

conductelor submarine pe raftul continental al unui stat de coastă, precum și 

desfășurarea cercetărilor științifice în acele zone ale raftului unde se desfășoară 

operațiuni sau vor fi efectuate de către statul de coastă pentru dezvoltarea sau explorarea 

detaliată a resurselor naturale, poate avea loc cu consimțământul statului de coastă [18, 

p. 30].  

În afara zonei economice exclusive și în afara raftului continental, când lățimea 

sa depășește 200 de mile marine, Convenția introduce o nouă libertate - de a construi 

insule artificiale și alte facilități permise de dreptul internațional (paragraful 1 d al 

articolului 87).  

Cuvintele „permise de dreptul internațional” înseamnă, printre altele, 

interzicerea construirii de insule artificiale și instalații pentru desfășurarea armelor 

nucleare și a altor arme de distrugere în masă asupra acestora, deoarece aceste acțiuni 

sunt incompatibile cu Tratatul care interzice desfășurarea armelor nucleare pe fundul 

mărilor și oceanelor și în intestinele sale. alte arme de distrugere în masă din 11 februarie 

1971[11, p. 30].  

Convenția conține și alte noutăți care completează statul de drept care a existat 

în mod tradițional în marea liberă.  

Astfel, acesta interzice difuzarea cu încălcarea regulilor internaționale a 

programelor de radio sau televiziune de pe o navă sau o instalație destinată recepției 

publice.  

Convenția a devenit un document elaborat elaborat pe baza unor compromisuri, 

mari și mici.  

Pachetul mai mare constă în:  

- mare teritorială de douăsprezece mile nautice;  

- zonă economică exclusivă de până la 200 de mile nautice în care statele 

costiere au drepturi economice preeminente și care evită necesitatea unei mări teritoriale 

de 200 de mile nautice revendicate de unele state;  

- extinderea regimului de raft continental la marjă, cu obligații de împărțire a 

veniturilor dincolo de zona economică exclusivă; 
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- un regim pentru trecerea tranzitului prin strâmtorile utilizate pentru navigația 

internațională și pentru trecerea pe căile aripelagice;  

- acces garantat la și dinspre mare pentru statele fără lacuri;  

- un regim de administrare și dezvoltare a resurselor comune de patrimoniu ale 

zonei de pe fundul mării internaționale;  

- protecția și conservarea mediului marin; și mecanisme adecvate de soluționare 

a litigiilor privind interpretarea și aplicarea dispozițiilor convenției.  

Persoanele și navele angajate în difuzare neautorizată pot fi arestate și urmărite 

în instanță: statele de pavilion ale navei; starea de înregistrare a instalației; starea în care 

persoana acuzată este cetățean; orice stare în care se pot primi transmisii. Interdicția 

include și o zonă economică exclusivă [18, p. 40].  

Convenția a dedicat o atenție semnificativă conservării resurselor vii în apele 

mării deschise, în care se păstrează principiul libertății de pescuit, care se realizează aici 

ținând cont de obligațiile contractuale ale statelor, precum și de drepturile, obligațiile și 

interesele statelor costiere prevăzute în convenție.  

În conformitate cu Convenția, toate statele trebuie să ia aceste măsuri cu privire 

la cetățenii lor, care sunt necesare pentru păstrarea resurselor din marea liberă. De 

asemenea, statele ar trebui, în același scop, să colaboreze reciproc direct sau în cadrul 

organizațiilor de pescuit subregionale sau regionale [12, p. 72].  

Chiar și pe parcursul activității celei de-a III-a Conferințe a ONU privind 

dreptul mării, au început să apară organizații de acest gen, ale căror hărți au luat în 

considerare noua situație juridică în domeniul pescuitului.  

Așadar, din 1979, Organizația pentru Pescuit în Atlanticul de Nord-Vest 

funcționează, iar în 1980 a fost creată o organizație similară pentru Atlanticul de Nord-

Est. Continuă să funcționeze din 1969, dar ținând cont de introducerea zonelor 

economice, Comisia Internațională pentru Pescuit în Atlanticul de Sud-Est. Zonele de 

activitate ale acestor organizații acoperă atât zone economice exclusive, cât și apele 

mării deschise dincolo de ele. Dar recomandările lor privind reglementarea pescuitului 

și conservarea resurselor piscicole din zonele economice exclusive nu pot fi 

implementate decât cu acordul statelor costiere respective [13, p. 23-24].  

De asemenea, statele au luat măsuri pentru a reglementa pescuitul anumitor 

specii de pește valoroase. Convenția din 1982 conține, în special, reguli speciale privind 

pescuitul și conservarea speciilor de somon (anadrom) [14, p. 36].  

Pescuitul somonului este permis numai în zonele economice exclusive și 

dincolo de granițele lor externe - doar în cazuri excepționale și la încheierea unui acord 

cu starea de origine a peștilor de somon, adică cu un stat în ale cărui râuri se naște acești 

pești. În râurile din Extremul Orient al Rusiei, multe specii de somon sunt născute, după 

cum știți [14, p. 12].  

Sub rezerva principiului reciprocității, Rusia le permite pescarilor japonezi să 

pescuiască somonul care creează în râurile rusești și în nord-vestul Oceanului Pacific pe 
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baza unor acorduri anuale stabilite în protocoale, dar în limitele anumitor secțiuni ale 

mării și supuse unor cote stabilite [15, p. 21].  

În pofida faptului că regimul juridic al zonei economice exclusive este formulat 

prin Convenția din 1982 în detalii suficiente, problema statutului juridic al zonei 

economice exclusive rămâne discutabilă în prezent.  

Lipsa unui articol specific privind statutul juridic al zonei economice exclusive 

în textul Convenției din 1982 a dus la apariția în doctrina dreptului internațional, practic, 

din două puncte de vedere [16, p. 49].  

Prima dintre ele rezultă din faptul că în zona economică exclusivă statutul mării 

deschise este păstrat, dar cu anumite excepții în favoarea statului de coastă.  

Reprezentanții celui de-al doilea punct de vedere susțin că zona economică 

exclusivă are propriul statut juridic, diferit atât de statutul mării teritoriale, cât și de cel 

al mării deschise, cu alte cuvinte, zona economică exclusivă este o zonă sui generis [17, 

p. 18].  

Problema drepturilor și obligațiilor altor state din zona economică exclusivă 

continuă să fie foarte acută din multe privințe, deoarece legislația națională conține 

dispoziții care nu respectă articolul 58 din Convenția din 1982 privind exercitarea 

libertății de navigație [18, p. 31].  

Concluzii 

Apariția unei zone economice exclusive a devenit un compromis major în 

legătură cu apariția unor revendicări unilaterale de către statele costiere către extinderi 

vaste ale Mării Mării adiacente mării teritoriale, pe de o parte, și recunoașterea 

drepturilor și libertăților altor state, pe de altă parte.  

Zona economică exclusivă este zona sui generis din marea liberă. Această 

concluzie se bazează pe o analiză a dispozițiilor relevante din Convenția din 1982, 

precum și a punctelor de vedere ale oamenilor de știință și ale specialiștilor privind 

statutul juridic al zonei economice exclusive 

Problema drepturilor și obligațiilor altor state din zona economică exclusivă 

continuă să fie foarte acută din multe privințe, deoarece legislația națională conține 

dispoziții care nu respectă articolul 58 din Convenția din 1982 privind exercitarea 

libertății de navigație.  

Caracteristicile indicate ale ZEE ne permit să concluzionăm că din punct de 

vedere spațial al ZEE este o regiune tridimensională localizată în afara mării teritoriale 

și adiacente acesteia, având o anumită lățime și care include nu doar suprafața apei, ci 

întreaga coloana de apă de deasupra fundului marin, fundului marin și a acesteia precum 

și spațiul aerian de deasupra acestor ape.  
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Abstract. Interpersonal communication occurs through specialized language / 

terminology of different professional backgrounds. Scientists are interested in this field on the 

end of the VIIIth century – beginning of IXth century, developed a number of concept. Terminology 

generally is an interdisciplinary science, combining language with specialized communication, 

establishing relations with logic, ontology and communication theory.  

Rezumat. Comunicarea interpersonală specializată se produce prin 

limbajul/terminologia specifică unei pregătiri profesionale distincte. De acest domeniu sunt 

interesați savanții de pe la sfârșitul sec. al VIII-lea începutul sec. al XIX-lea, elaborând diverse 

concepte. Terminologia, în general, este o știință interdisciplinară, îmbinând lingvistica cu 

comunicarea specializată, stabilind relații cu logica, ontologia și teoria comunicării.  

Keywords: interpersonal communication, doctor-patient, competence, specialized 

language, medical terminology.  

Termeni-cheie: comunicare interpersonală, medic-pacient, competență, limbaj 

specializat, terminologie medicală 

Introducere 

Competența de comunicare interpersonală este un deziderat primordial în actul 

educațional postmodern. În accepțiunea prof. V. Goraș-Postică, „formarea și 

dezvoltarea competențelor comunicative este una dintre problemele principale ale 

demersului educațional contemporan, deoarece capacitatea individului de a se angaja 

eficient într-un act de comunicare și negociere, pe temeiul unor cunoștințe și abilități 

profunde și largi, constituie o trăsătură definitorie a specialistului modern” [1, p. 32].  

Actualmente, în domeniul medicinii moderne, pe lângă competențele tehnice 

profesionale, o deosebită atenție se acordă formării și dezvoltării competenței de 

comunicare medic-pacient care este axată pe necesitățile pacienților de a cunoaște, a 
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înțelege și a putea accepta tratamentele prescrise de către medici, primordial fiind ca 

mesajele emise de către medici să fie laconice și clare, utilizând un limbaj adecvat 

privitor la natura bolii și posibilitățile de vindecare a pacientului.  

Metodologie și metode 

Astfel, pentru investigația noastră sunt importante elucidarea celor mai 

importante modele ale competenței de comunicare, dintre care evidențiem: 

Modelul Canale şi Swain  

Cercetătorii Canale şi Swain [2], atenționând că există reguli ale utilizării limbii, 

inutile fără regulile gramaticale, încorporează competenţa lingvistică în conceptul lărgit 

de competenţă de comunicare. În acest model diferențiem dimensiunile: gramaticală, 

sociolingvistică, strategică; dimensiunea sociolingvistică, incluzând și competenţele 

discursivă și socioculturală.  

Modelul lui Widdowson 

Henry G. Widdowson [3], la rândul său, dezvoltă demersul lui Canale şi Swain 

și face o diferențiere între conceptele de cunoaştere, cunoaşterea convenţiilor lingvistice 

şi sociolingvistice, şi capacitate, capacitatea utilizării cunoaşterii. Widdowson, afirmă 

Peterwagner, menționa faptul că a cunoaşte o limbă înseamnă mai mult decât a cunoaşte 

formele lingvistice ale acesteia, aceasta implică și o altă percepție – «a cunoaşte cum 

acestea interacţionează din perspectivă sintactică în calitate de purtătoare de înţeles» [4, 

p. 13]. Dacă cunoaşterea este analiza şi aplicarea unor reguli în codul lingvistic, atunci 

utilizarea limbii presupune cunoaşterea modalităţii de abordare a gramaticii pentru 

exprimarea înţelesurilor adecvate contextelor diferite [5, p. 18].  

Modelul lui Lyle F. Bachman  

 Modelul propus de Bachman [6, p. 85] al competenţei comunicative - 

communicative language ability, cuprinde următoarele componente: competenţa 

lingvistică – care indică unele elemente utilizate în comunicare prin intermediul 

limbajului; competenţa strategică - capacitatea mentală de implementare a competenţei 

lingvistice în utilizarea contextualizată a limbajului; mecanismele psihofiziologice – 

care se referă la procesele neurologice şi psihologice, considerate ca fenomene fizice, 

necesare utilizatorului în întrebuințarea limbajului.  

 În accepțiunea lui Bachman, competenţa lingvistică se referă la două 

dimensiuni esențiale: organizaţională şi pragmatică. Competenţa organizaţională se 

constituie din elementele care se referă la structura formală a limbajului, competenţa 

gramaticală (vocabular, morfologie, sintaxă, fonologie /grafologie etc.) şi cea textuală, 

cuprinzând cunoaşterea convenţiilor pentru conglutinarea elementelor de discurs într-

un text coerent, în baza regulilor coeziunii şi organizării retorice [6, p. 87-97].  

 Competenţa pragmatică, după Bachman, se referă la relaţiile dintre unităţile 

discursive, actele și funcţiile pe care utilizatorii limbii încearcă să le îmbunătățească 

prin aceste unităţi declarative. Modelul competenței comunicative a lui Bachman este 

unul de analiză profundă, complexă prin descrierea amănunțită a elementelor din care 

se constituie competenţa de comunicare ca competență lingvistică comunicativă.  
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Modelul lui D. Torrington 

 Sub aspect didactic, ne relatează cercetătoarea Afanas, „este foarte util modelul 

lui D. Torrington, deoarece acesta ne oferă o viziune procesual-instrumentală asupra 

fenomenului comunicării, cu funcţionalitatea unor puncte de control pertinente în 

evoluţia acestuia (accentul se pune pe activităţile rezultate, şi anume pe cele de codare 

şi, respectiv, de decodare a mesajului), ceea ce permite realizarea competenţei în plan 

practic [7, p. 8], care se centrează pe trei componente principale: stadiul, procesul şi 

punctele de control. Stadiul este constituit din următoarele componente: codarea, 

transmiterea, mediul, receptarea, decodarea şi feedback-ul, prin proces se înțelege cum 

funcţionează fiecare component prin punctele de control. Acest model îl prezentăm în 

următorul tabel, fiind relevant pentru investigația noastră: 

Tabelul 1. Adaptare după modelul lui D. Torrington asupra procesului de comunicare 

[7, p. 7] 

Stadiul Procesul Punctele de control 

Codarea Decizia asupra mesajului. 

Selectarea cuvintelor potrivite. 

Perceperea receptorului ca 

persoană.  

Clarificarea obiectivelor. Percepţia 

asupra aşteptărilor receptorului. 

Perceperea impactului emoţional al 

mesajului 

Transmiterea  

 
Selectarea mediului de transmitere 

potrivită a mesajului. Trimiterea 

mesajului. Oferirea semnalelor 

nonverbale.  

 

Atenţia asupra numărului de 

idei transmise. Consistenţa dintre 

mesajele verbale şi cele nonverbale. 

Observarea nivelului de apropiere a 

mesajului.  

Mediul  

 

Controlarea posibilităţilor de 

perturbare a transmiterii 

mesajului.  

Limitarea apariţiei distorsiunilor la 

nivelul mesajului.  

Evitarea întreruperilor şi 

zgomotelor.  

Observarea mediului de 

transmitere.  

Receptarea  

 

Primirea mesajului.  

Ascultarea interactivă.  

 

Atenţia asupra propriilor 

expectaţii privind mesajul.  

Găsirea unor modalităţi de 

testare a înţelegerii mesajului.  

Decodarea  Oferirea de sens mesajului. 

Perceperea emiţătorului ca 

persoană.  

Clarificarea înţelesului dorit de către 

emiţător. Identificarea motivaţiilor 

transmiterii mesajului. Cum 

procedează emiţătorul dacă mesajul nu 

întruneşte credinţele şi opţiunile 

valorice ale receptorului.  

Feedback  Codarea răspunsului. Iniţierea 

noului mesaj.  

Pentru derularea în continuare a 

comunicării: zâmbet, aprobări etc. 

Pentru a opri comunicarea: exprimarea 

dezinteresului, oprirea contactului 

vizual.  

Astfel, cunoașterea posibilă de analiză fundamentează învăţarea unei limbi, 

cunoașterea accesibilă este importantă în demersul comunicativ; abilitatea lingvistică 
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comunicativă, care este indisolubil necesară actului comunicațional, realizarea 

competenţei în plan practic, care se centrează pe trei componente principale: stadiul, 

procesul şi punctele de control, constituite din următoarele componente: codarea, 

transmiterea, mediul, receptarea, decodarea şi feedback-ul - toate constituind, de fapt, 

o precondiţie una pentru cealaltă pentru realizarea cu succes al actului de comunicare.  

Rezultate și discuții 

Dezvoltarea competenței lingvistice și a limbajului, în context didactic 

universitar sunt acceptate ca prioritate, deoarece „educația prin limbaj și limbajul pentru 

educație conduc prioritar la dezvoltarea competenței de comunicare interpersonală (. . 

.) dar, totodată, reprezintă și expresivitatea propriei comunicări verbale și/sau scrise și 

valoarea sa intelectuală, care îi edifică și îi fundamentează construcția axiologică” [8, 

pp. 78, 80]. Educația din perspectiva psihopedagogică și psiholingvistică a 

mediciniștilor prezintă posibilitatea de a se familiariza cu valoarea limbii și a limbajului 

care se integrează pregnant în formarea competențelor de comunicare, dar și în formarea 

competențelor etice sau morale, cât și comportamentale. Astfel, limbajul devine 

„instrument și proces intelectual de valorizare a funcționalității limbii (. . .), dat fiind că 

limba semnifică un complex de simboluri coordonate lucrurilor și raporturilor de fapte 

(. . .)” [8, p. 87].  

 Comunicarea interpersonală specializată se produce prin limbajul/terminologia 

specifică unei pregătiri profesionale distincte. De acest domeniu sunt interesați savanții 

de pe la sfârșitul sec. al VIII-lea începutul sec. al XIX-lea, elaborând diverse concepte, 

care „revendică nu numai instrumente lingvistice corespunzătoare, ci și procedee 

specifice de armonizare a terminologiei” [9, p. 39]. Terminologia, în general, este o 

știință interdisciplinară, îmbinând lingvistica cu comunicarea specializată, stabilind 

relații cu logica, ontologia și teoria comunicării. Cercetătoarea D. Butiurca relevă faptul 

că „conceptul și termenul sunt două fațete diferite, aparținând aceleiași monede. Un 

concept nu poate fi cunoscut în sine. Este o reprezentare mentală, o unitate cognitivă, 

produs al generalizării obiectelor/lumii reale”[ibidem, p. 51].  

 În opinia cercetătorului F. Rastier, termenul este „unitatea dintre gândirea 

rațională și limbă, un concept este preexistent termenului. Termenul este un cuvânt 

supus restricțiilor. Procesul de formare a termenilor este conceput drept un proces 

ontologic al cărui rezultat este universalitatea prezumtivă a conceptului” [9, p. 57]. 

Luând ca reper teoria lui E. Coșeriu despre lucruri care formează, de fapt, limbajul 

specializat, putem sesiza distincția între limba comună (respectiv, comunicare uzuală) 

și limbaj specializat (respectiv, comunicare specializată). Deci este necesar de a face 

diferența între cunoaşterea lucrurilor şi cunoașterea idiomatică. În literatura de 

specialitate se disting trei niveluri de cunoașteri (cunoștințe) lingvistice:  

 cunoașterea locuțională, ce vizează cunoașterea limbii vorbite, uzuale deci „ (. 

. .) cunoașterea generală a lucrurilor care se manifestă atât în ceea ce se spune, 

cât și în modul în care se spune, precum și în ceea ce nu se spune și în modul în 

care nu se spune”;  

 cunoașterea idiomatică – aplicarea regulilor unei limbi în altă limbă vorbită;  
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 cunoașterea expresivă – este proprie nivelului textului sau discursului din cadrul 

unei limbi [10, p. 403].  

 Cercetătorul N. Vicol relevă faptul că „cunoașterea vorbirii expresive este 

sesizată în situații determinate, în concordanță cu tipurile de factori ai fiecărei situații în 

care se vorbește, în concordanță cu lucrurile de care se vorbește și cu circumstanțele în 

care se vorbește”[8, p. 131]. Cunoașterea terminologiei specifice unui anumit domeniu 

al vieții cotidiene se produce din simpla necesitate de a cunoaște, a recunoaște și a 

manevra lucrurile.  

 După F. Saussure, există „trei proprietăți importante ale limbajului: 

productivitatea, care se referă la infinitatea enunțurilor ce pot fi produse într-o limbă; 

dualitatea structurii limbajului presupune că putem întâlni structuri cu sens și structuri 

fără sens; referința simbolică arbitrară – atribuirea arbitrară a înțelesurilor, ceea ce 

contribuie la productivitatea limbajului”[11, p. 221].  

 M. Hall, cu referire la importanța limbajului în procesul relațional, afirmă că 

acesta este „un meta-proces deasupra și dincolo de experiențele primare, există tot felul 

de lucruri pe care le putem face prin intermediul limbajului” [12, p. 10].  

 Limbajul, ca și gândirea, sunt două componente inseparabile ale actului de 

comunicare interumană. Fiecare persoană, în diferite situații concrete din viață, 

abordează un anumit stil verbal. Într-un anumit fel comunicăm cu familia, prietenii și 

complet diferit cu colegii de serviciu, clienții, cu medicul sau pacientul, la o manifestare 

științifică sau culturală etc. Felul prin care ne construim mesajele, cum folosim anumite 

expresii ne definesc ca ființă umană, deoarece impactul produs de acestea asupra celui 

ce le recepționează este enorm. Nu putem să nu fim de acord cu afirmația cercetătorului 

I. - O. Pânișoară: „Această unicitate a limbajului, legată de fiecare persoană în parte, 

poate fi înglobată sub denumirea de stil verbal” [13, p. 86]. Unii cercetători [14] 

delimitează cinci forme sau stiluri ale comunicării orale: „stilul rece, stilul formal, stilul 

profesional, stilul informal/neoficial și stilul neprotocolar” [14, pp. 390-391].  

 Cuvântul este primordial în comunicarea interpersonală, este modalitatea cea 

mai la îndemâna omului de a reprezenta sau simboliza emoțiile, gândurile și 

sentimentele. Cuvintele sunt elementele de bază ale comunicării verbale. Folosim 

cuvintele pentru a exterioriza trăiri, sentimente, dar și pentru a reprezenta idei și 

observații etc. Cuvintele sunt simbolurile esențiale, prin care exprimăm emoții și 

gânduri, sentimente și opinii, frustrări și temeri, ură sau dragoste. În acest context, F. 

Saussure afirmă că „un cuvânt nu există cu adevărat, indiferent de perspectiva în care 

ne plasăm, decât prin confirmarea primită, clipă de clipă, de la cei care îl folosesc. Acest 

aspect îl face să fie altceva decât o succesiune de sunete, precum și decât oricare alt 

cuvânt” [11, p. 87].  

 Fiind un simbol al comunicării, cuvântul, ca element important în acest act, are 

o semnificație anume: în diverse limbi același cuvânt poate desemna cu totul alte lucruri. 

În cea mai mare parte, cuvintele au doar o conexiune arbitrară cu semnificațiile lor, 

putem atribui aproape oricărui cuvânt un anumit înțeles. Susținem opinia cercetătoarea 

E. Mincu că în orice domeniu de activitate este indiscutabil necesară cunoașterea 

terminologiei specializate, pe lângă cunoașterea limbii în general, care precizează că 
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„necesitatea terminologică survine din necesităţile sociale de a cunoaşte, de a recunoaşte 

şi de a manipula lucrurile” [15, p. 14].  

 Comunicarea specializată sau profesională are ca obiectiv primar transmiterea 

de mesaje între membrii unei părți distincte din realitatea umană, care sunt profesioniști 

într-un anumit domeniu și utilizează terminologia specifică specialității respective, 

astfel, „comunicarea profesională își poate dezvolta elementele de codificare, 

transmitere și decodificare a mesajului, specifice, adesea inteligibile doar de membrii 

aceluiași grup social, respectiv, categorii profesionale” [16, p. 11].  

 Majoritatea termenilor medicali provin din limbile latină sau greacă, formând 

astfel un vocabular uniform și stabil prin sintagme specific domeniului dat. Limbajul 

medical, după Saussure nu este „ un vocabular care reflectă realitatea, iar unităţile sale 

constitutive nu sunt numai etichete aplicate referenţilor; limba este un tot, un sistem 

ordonat ierarhic, în interiorul căruia sensul şi valoarea termenilor rezultă din relaţiile pe 

care aceştia le stabilesc între ei”[11, p. 13].  

 Astăzi, când tehnologiile avansate de stabilire a diagnosticului pătrund tot mai 

insistent în domeniul medicinii este de înțeles faptul că și limbajul medical devine unul 

standardizat, care reflectă consensuri terminologice, naţionale şi internationale. În 

instruirea mediciniștilor este necesară cunoașterea izvoarelor termenilor medicali, astfel 

aceștia cunosc, însușesc și înțeleg esența lucrurilor medicale, prin limbajul specializat, 

care presupune un areal de cunoaştere complementară, ce cuprinde diferite date, 

indicații, variate concepte din domeniu profesional – cel medical [17, pp. 62-65].  

 Astfel, formarea competenței de comunicare interpersonală medic-pacient se 

bazează pe achiziționarea lexicului de specialitate, a strategiilor de înțelegere și 

comunicare în scris sau oral în practica profesională medicală, utilizarea competențelor 

lingvistice în deplină concordanță cu etica profesională, relaționarea în echipa medicală, 

asumarea de roluri specific activității profesionale.  

Concluzii 

 În medicină, comunicarea are funcție existențială, deoarece este o condiție 

fundamentală în delimitarea stării de boală și revenirea la starea fiziologică firească a 

omului, cea de sănătate, nivel de comunicare interpersonală medic-pacient. 

Comunicarea medicală include actul comunicațional între doi subiecți (medic-pacient; 

medic-asistentă medicală, medic-medic), care se bazează pe schimbul de informații, 

opinii și acțiuni, care au un rol determinant în prevenirea și tratarea cu succes a 

persoanelor, care se confruntă cu probleme de sănătate. În acest context, evidențiem că 

utilizarea limbajului profesional sau specializat include competența vorbitorilor de a 

folosi un limbaj adecvat unei situații, în contexte diferite, cu diferiți actori ai actului de 

comunicare. Cunoașterea limbajului specific este absolut necesară în procesul de 

instruire a viitorului specialist în domeniul sănătății.  
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Abstract. Information and communication technologies have always been associated 

with progress and modernization. They opened a new perspective in the initial training of 
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teachers. Since one of the key competences for primary education stipulated in the Education 

Code of the Republic of Moldova is digital competence, in order to form this competence at 

primary school students, teachers need to be trained to effectively apply ICT in the teaching 

process. In order to promote the quality culture in the initial training of teachers for the primary 

level of education, we must use information technologies in the teaching process. The application 

of information and communication technologies in teaching university courses presents 

enhanced educational solutions and transforms the paradigm of professional training of 

teachers. The implementation of the communication technologies in the teaching of the study 

disciplines, as well as the formation of the digital competence in the teachers we train will 

contribute to the modernization of the educational process.  

Rezumat. Tehnologiile informației și comunicaționale au fost întotdeauna asociate cu 

progresul și modernizarea. Acestea au deschis o nouă perspectivă în formarea inițială a 

profesorilor. Întrucât una dintre competențele cheie pentru învățământul primar prevăzută în 

Codul Educației din Republica Moldova este competența digitală, pentru a forma această 

competență la elevii din școlile primare, profesorii trebuie să fie instruiți pentru a aplica eficient 

TIC în procesul de predare. Pentru a promova cultura de calitate în formarea inițială a cadrelor 

didactice pentru nivelul de învățământ primar, trebuie să folosim tehnologiile informației în 

procesul de predare. Aplicarea tehnologiilor informaționale și de comunicare în predarea 

cursurilor universitare prezintă soluții educaționale îmbunătățite și transformă paradigma 

formării profesionale a cadrelor didactice. Implementarea tehnologiilor infirmaționale în 

predarea disciplinelor de studiu, precum și formarea competenței digitale la cadrele didactice 

pe care le formăm vor contribui la modernizarea procesului educațional.  

Keywords: information technologies, digital competence, paradigm, initial training.  

Termeni-cheie: tehnologii informaționale, competență digitală, paradigmă, instruire 

inițială.  

Învățământul poate deveni un factor de schimbare, iar cadrele didactice devin 

resursele care pot influența viitorul social prin acțiunea educațională. Indiferent de 

sistemul educațional, dimensiunea europeană a educației presupune a oferi baza 

cunoștințelor, abilităților și aptitudinilor necesare integrării sociale și profesionale în 

societate. Tehnologiile informaționale și comunicaționale au fost în permanență 

asociate cu progresul și modernizarea și au deschis o perspectivă nouă pentru formarea 

cadrelor didactice. Promovarea culturii calității în formarea inițială a cadrelor didactice 

pentru nivelul primar de învățământ prevede și valorificarea tehnologiilor 

informaționale în procesul didactic.  

Una dintre competențele-cheie pentru învățământul primar, stipulate în Codul 

Educației al Republicii Moldova, este competența digitală [1]. Pentru a forma această 

competență la elevii nivelului primar de învățământ, cadrele didactice trebuie să fie 

instruite privind aplicarea eficientă a TIC-ului în procesul didactic. Formarea inițială a 

cadrelor didactice urmărește cu precădere: 

- îmbunătățirea calității și capacității de învățare prin plasarea accentului de la 

achiziții de cunoștințe pe formare și dezvoltare de competențe; 

- cunoștințe și abilități de implementare a noilor tehnologii informaționale și 

comunicaționale în procesul educațional; 
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- instruirea cadrelor didactice în aplicarea eficientă a TIC-ului în procesul 

educațional.  

Întrucât Strategia Națională de dezvoltare a societății informaționale ”Moldova 

digitală 2020” pornește de la formarea competenței digitale la elevii din clasele primare, 

este necesar de a avea cadre didactice instruite în aplicarea eficientă a TIC-ului. 

Realizarea procesului educațional la nivelul învățământului primar prin TIC contribuie 

implicit la dezvoltarea cunoașterii și valorificarea tezaurului informațional. 

”Randamentul acestora prezintă soluții educaționale sporite, transformă paradigma 

formării profesionale a cadrelor didactice pentru o societate și economie informațională 

bazată pe cunoaștere, dezvoltată și progresivă” [3, p. 135].  

La nivelul învățământului primar observăm tendința și cererea privind formarea 

competențelor digitale necesare aplicării instrumentelor oficiale din pachetul de 

programe Microsoft Office, deoarece acesta reprezintă o oportunitate practică eficientă 

pentru cadrele didactice. În acest scop pentru a realiza formarea inițială eficientă a 

cadrelor didactice la nivelul învățământului primar trebuie aplicate tehnologiile 

informaționale și comunicaționale la predarea cursurilor universitare la toate 

programele de studii. De asemenea, trebuie formate competențele digitale la studenții 

programului de studii ”Pedagogie în învățământul primar” în cadrul cursului Cultura 

informațională și tehnologii informaționale, pentru care sunt planificate 120 de ore (60 

de ore-contact direct și 60 de ore-contact individual). Din cele 60 de ore, contact direct, 

30 de ore sunt teoretice și 30 - sunt lecții practice.  

Analizând opiniile cadrelor didactice care predau acest curs și a studenților, 

putem menționa că orele teoretice nu sunt atât de eficiente pentru formarea competenței 

digitale. În acest sens considerăm că pentru a forma competențe digitale la viitoarele 

cadre didactice ce vor activa la nivelul primar de învățământ, acest curs trebuie să 

includă doar lecții practice care vor fi mult mai eficiente în acest sens. Utilizarea 

tehnologiilor informaționale la cursuri prezintă soluții educaționale sporite și transformă 

paradigma formării profesionale a cadrelor didactice. Implementarea tehnologiilor 

informaționale și comunicaționale în predarea disciplinelor de studiu, dar și în cadrul 

cursului Cultura informațională și tehnologii informaționale va contribui la formarea 

competenței digitale la viitoarele cadre didactice și la modernizarea procesului 

educațional.  

În scopul modernizării sistemului educațional este necesar de a pregăti cadrele 

didactice la nivelul învățământului primar care să poată aplica eficient noile tehnologii 

informaționale și comunicaționale în procesul didactic. Aceasta constituie o preocupare 

permanentă pentru decidenții în materie de politici educaționale. În acest sens ”au fost 

întreprinse cercetări privind argumentele și cadrul de desfășurare a pregătirii 

profesorilor pentru a folosi TIC, s-au efectuat analize din perspectiva asigurării calității 

în această activitate de pregătire, au fost elaborate planuri strategice pentru 

implementare”[2, p. 13].  

Astfel, formarea inițială a cadrelor didactice prevede și utilizarea tehnologiilor 

informaționale și comunicaționale în procesul didactic la nivelul primar de învățământ 

și contribuie la sporirea calității învățării la toate disciplinele, inclusiv la Limba și 
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literatura română. Pentru ca viitoarele cadre didactice să poată asigura un proces 

didactic modern și sistematic, este foarte important ca la toate disciplinele, inclusiv 

Limba și literatura română, să utilizăm TIC-ul. În acest sens Tatiana Verdeș susține că 

”utilizând TIC, formăm și dezvoltăm nu doar competențe digitale, de a aplica anumite 

instrumente cu acțiune digitală, ce ar facilita studiul limbii și literaturii române sau a 

crea documente cu caracter comunicativ și informațional, prin utilizarea anumitor 

servicii electronice, inclusiv și rețeaua Internet, ci și competențe de învățare, competența 

de a-și organiza propria învățare”[4, p. 12].  

Utilizarea tehnologiilor informaționale și de comunicație nu reprezintă doar o 

formă atractivă de predare-învățare a unităților de conținut stipulate în curriculumul 

pentru învățământul primar, dar și un mijlc de evaluare. Astfel, formarea cadrelor 

didactice la nivelul învățământului primar prevede și pregătirea acestora de a valorifica 

TIC-ul atât la transmiterea cunoștințelor, cât și ca mijloc de evaluare. Este foarte 

important ca un învățător să aibă formate competențe de a utiliza eficient TIC-ul în 

procesul didactic. De asemenea, este foarte important ca învățătorii din clasele primare 

să poată stabili care este ponderea acordată activităților în care se folosește calculatorul. 

Formarea cadrelor didactice la nivelul primar de învățământ prevede formarea 

competențelor digitale de a realiza prezentări: PowerPoint, Microsoft Word, Excel, 

Paint.  

Pentru a constata cum sunt valorificate tehnologiile informaționale și 

comunicaționale în formarea cadrelor didactice la programul de studii ”Pedagogie în 

învățământul primar”, am aplicat un chestionar pe un eșantion de 40 de masteranzi, care 

au absolvit acest program de studii. Aceștea continuă studiile la programele de master 

”Didactica învățământului primar” și ”Management și consiliere în învățământul 

primar” și sunt angajați în calitate de învățători la clasele primare.  

Rezultatele sondajului au arătat că la primul item: ”Considerați că aveți o 

pregătire bună privind aplicarea eficientă a tehnologiilor informaționale și de 

comunicație în procesul didactic la nivelul primar de învățământ?”, 18 masteranzi, adică 

45%, au răspuns că au o pregătire bună privind aplicarea tehnologiilor informaționale, 

12 dintre masteranzi, adică 30 %, au răspuns că au o pregătire foarte bună, iar 10 

masteranzi, adică 25 % din numărul total, au răspuns că este loc de mai bine.  

La cea de-a doua întrebare ”Care programe din pachetul Microsoft Office le 

aplicați și care sunt cele mai utile în procesul didactic la nivelul primar de învățământ?”, 

4 masteranzi, adică 10 % din numărul total de masteranzi, au menționat că aplică Word-

ul și PowerPoint-ul, 32 de masteranzi, adică 80 %, au răspuns că aplică Word, 

PowerPoint și Excel și 4 dintre aceștia, adică 10 %, au menționat că aplică Microsoft 

Word, Microsoft PowerPoint, Microsoft Excel, Microsoft Publischer și SNIPPING.  

Referindu-ne la cel de-al treilea item: ”Elevii din clasele primare demonstrează 

interes pentru valorificarea TIC-ului la predrea-învățarea-evaluarea disciplinei Limba și 

literatura română?”, putem menționa că 22 dintre cadre didactice, adică 55%, au 

menționat că elevii demonstrează foarte mare interes și lecțiile sunt atractive, 

interesante, dinamice.  
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Un număr de 12 masteranzi, adică 30%, au menționat că prezintă interes când 

la lecție se vine cu noi softuri educaționale, iar 6 cadre didactice, adică 15%, au răspuns 

că prezintă interes, fără a argumenta.  

La cel de-al patrulea item: ”În ce măsură TIC-ul contribuie la eficientizarea 

formării competențelor specifice la disciplina Limba și literatura română în clasele 

primare?”, 24 masteranzi (60%) au răspuns că TIC-ul contribuie la eficientizarea 

formării competențelor specifice la un nivel înalt. 16 masteranzi (40%) sunt de părere 

că TIC-ul contribuie la un nivel mediu la eficientizarea formării competențelor specifice 

la disciplina Limba și literatura română.  

La ultima întrebare ”Care sunt avantajele privind utilizarea tehnologiilor 

informaționale și de comunicație în procesul didactic la nivelul învățământului primar?” 

părerile au fost împărțite. Un număr de 12 masteranzi, adică 30%, au menționat că ajută 

la găsirea cu ușurință a informației și la vizionarea unor povești, filme, 18 cadre 

didactice (45%) au menționat că ușurează munca cadrului didactic și lecțiile sunt mai 

atractive, sporește randamentul însușirii cunoștințelor, iar 10 masteranzi (25%) au 

menționat că tehnologiile informaționale ajută la captarea atenției și la creșterea 

interesului elevilor pentru procesul didactic, dezvoltă gândirea logică și imaginația 

elevilor.  

Valorificarea tehnologiilor informaționale și comunicaționale în formarea 

cadrelor didactice va contribui la eficientizarea procesului didactic la nivelul 

învățământului primar și presupune sporirea motivației învățării, creșterea 

randamentului însușirii cunoștințelor, lărgește orizontul de cunoaștere și stimulează 

gândirea logică și imaginația la elevi.  

În concluzie, menționăm că implementarea tehnologiilor informaționale și 

comunicaționale la predarea-învățarea disciplinelor din planurile de studii pentru 

programul ”Pedagogie în învățământul primar” contribuie la formarea competenței 

digitale la viitoarele cadre didactice din domeniul învățământului primar și la 

eficientizarea și modernizarea sistemului educațional.  

Bibliografie 
1. Codul Educației al Republicii Moldova, modificat LP 138 din 17. 06. 16 MO184/192/1. 07. 

16 art. 401, intrat în vigoare 01. 07. 16.  

2. Logofătu Mihaela. Instruire asistată de calculator. Proiect pentru Învățământiul Rural, 

București: Ministerul Educației și Cercetării, 2008.  

3. Oboroceanu Veronica. Tehnologii educaționale. Ghid metodologic. Chișinău, 2015.  

4. Verdeș Tatiana. Tehnologia informațională și comunicațională și promovarea competențelor 

de învățare și inovare la ora de limba și literatura română.  Chișinău, 2018.  

  



420 

 

 

UDC: 372 

SOCIO-PEDAGOGICAL ASPECTS OF FORMING HEALTH CULTURE IN 

CHILDREN 

ASPECTE SOCIO-PEDAGOGICE PRIVIND FORMAREA CULTURII 

SĂNĂTĂȚII LA COPII 

Cojocari Lidia, PhD, associate professor, Iordache Ioana Roxana, PhD student, 

Sandu Mihaela, PhD student, „Ion Creanga” State Pedagogical University of 

Chisinau, Republic of Moldova 

Cojocari Lidia, doctor, conferențiar universitar, Iordache Ioana Roxana, 

doctorandă, Sandu Mihaela, doctorandă, UPS ”Ion Creangă”, Chișinău, Republica 

Moldova 

Abstract. Modern life generates multiple problems and raises higher demands on the 

growing and developing generations and their health. Under the conditions of socio-economic 

instability, a person must have a high adaptability to maintain their individuality. That is why, 

in recent years, special attention is paid to the formation of the health culture. Childhood is a 

period of intense development, therefore formation of health culture must be started from the 

early ontogenetic stages. And this is possible through the active involvement of teachers, parents 

in organizing and carrying out the educational and health-enhancing activities, as well as by 

creating the socio-pedagogical conditions.  

Rezumat. Viața modernă generează multiple probleme și înaintează cerințe sporite față 

de generațiile în creștere și dezvoltare și sănătatea lor. În condițiile de instabilitate socio-

economice, o persoană trebuie să posede o adaptabilitate înaltă pentru a-și menține 

individualitatea. De aceea, în ultimii ani se acordă o atenție deosebită formării culturii sănătății. 

Copilăria este o perioadă de dezvoltare intensă, de aceea formarea culturii sănătății trebuie 

începută din etapele timpurii ontogenetice, iar aceasta este posibil prin implicarea activă a 

cadrelor didactice, a părinților în organizarea și desfășurarea activității educaționale și de 

fortificare a sănătății, precum și prin crearea condițiilor socio-pedagogice.  

Keywords: children, health culture, socio-pedagogical conditions.  

Termeni-cheie: copii, cultura sănătății, condiții socio-pedagogice 

Introducere 

Sănătatea reprezintă o valoare moral-etică şi psihofizică importantă a 

generațiilor în creștere și dezvoltare [2, p. 163], este cel mai important indicator al stării 

de bine a unei societății și a unui stat, reflectând atât situația actuală, cât și viitorul [6, 

p. 108]. Deaceea una din necesitățile etapei contemporane de dezvoltare a omenirii este 

formarea culturii sănătății, vizată de înrăutățirea globală a sănătății umane de rând cu 

modificările la nivelul mediului înconjurător, mediului social și biologic.  

Cultura sănătății estimează gradul de perfecțiune obținut în stăpânirea teoriei și 

practicilor de optimizare a vieții umane, care vizează realizarea adecvată a potențialului 

său genetic, fortificarea și dezvoltarea rezervelor funcționale ale organismului, pe de o 

parte, și îmbunătățirea mediului biosocial înconjurător, pe de altă parte, care în cele din 

urmă vor contribui la îndeplinirea cu succes a funcțiilor individului și la progresul 

omenirii în ansamblu [11, p. 5].  
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Este evident, cultura sănătății îmbină realizările umanității în diverse sfere - 

ideologiei, educației și instruirii, vieții, științei, artei, literaturii etc. și este o componentă 

a sistemului general de cultură.  

Reieșind din contextul definiției culturii sănătății am decis să elucidăm unele 

aspecte ale conceptului sănătății.  

Sănătatea este percepută ca o stare de normalitate a organismului, menţinută 

prin păstrarea constantă a parametrilor structurilor şi funcţiilor sale. Starea de sănătate 

exprimă funcţionarea normală a mecanismelor homeostatice, care asigură integralitatea 

organismului prin autoreglare, menţinând parametrii acestuia într-un echilibru dinamic 

[4, p. 296].  

O definiţie mai complexă a noţiunii de sănătate atestă că, sănătatea este 

totalitatea calităţilor şi particularităţilor fizice şi spirituale ale omului, care constituie 

baza longevităţii lui şi condiţia indispensabilă pentru realizarea planurilor lui de creaţie, 

de muncă înalt productivă întru binele societăţii, pentru crearea unei familii trainice, 

naşterea şi educarea copiilor [9, p. 7].  

După cum este redat în mai multe surse de specialitate [1, 7] starea de sănătate 

prezintă un criteriu de relaţii reciproce dintre organismul omului şi mediul ambiant. Ea 

se formează sub acţiunea unui complex de factori biologici, sociali, igienici şi medicali. 

Sănătatea este o calitate a vieţii, o stare de funcţionare normală a tuturor organelor şi 

sistemelor organismului. Starea de sănătate include bunăstarea: fizică – creşterea şi 

dezvoltarea somatică armonioasă, integritatea şi buna funcţionare a organelor şi 

sistemelor vitale, o satisfăcătoare activitate motorie; mintală - dezvoltare intelectuală, 

aptitudine de a stabili reacţii armonioase cu mediul ambiant, reacţii emoţionale 

adecvate; socială – condiţii optime ale mediului de trai şi activitate, asigurarea materială, 

alimentaţia echilibrată, clima psihologică din familie etc. ; spirituală – prezenţa unui 

scop, a unui ideal necesar de realizat în timpul vieţii.  

Starea de sănătate a unei persoane în linii generale poate fi definită ca o stare 

naturală a organismului, care se caracterizează printr-un deplin echilibru cu condiţiile 

mediului ambiant şi prin lipsa unor modificări patologice exprimate. Starea de sănătate 

este într-un raport de acţiune cu un număr destul de mare de factori, ce pot determină o 

agresiune polifactorială cu o patologie pluricauzală: factori ai mediului ambiant – 

microclima, iradierea, radiaţia etc. ; factori patogeni –noxe, microbi, viruşi; factori 

sociali – condiţiile habituale, asigurarea materială, alimentaţia echilibrată etc.  

Din punct de vedere ştiinţifico-medical sănătatea se caracterizată printru-un şir 

de caracteristici generale [8, p. 14]:  

- biomedical – sănătatea este considerată o proprietate a fiinţelor biologice;  

- mecanicist – trupul omului este reprezentat şi tratat ca şi când ar fi o maşină 

în care toate părţile componente sânt conectate între ele dar este posibilă separarea şi 

tratarea lor în mod individual; 

- reducţionist – existenţa sănătăţii este recunoscută atunci când toate 

componentele „maşinii” funcţionează cum trebuie; boala corespunde unei greşeli 
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identificabile sau unei defecţiuni la una din componentele sistemului său la mai multe 

sisteme; în acest fel, sănătatea şi boala sânt reduse la părţi constituente şi mai mici;  

- obiectivist – experienţele subiective de boală ale oamenilor „simptomele” 

trebuie validate de măsurători obiective (semne) făcute de către experţi ca să fie reale; 

sănătatea se consideră pierdută când apare boala; 

- boala este cauzată de factori specifici, de exemplu procese interne fiziologice 

(degenerarea sau slăbirea sistemului de reglare) sau de agenţi externi care tulbură 

funcţiile fiziologice ale corpului, cum este invazia corpului de către agenţi patogeni;  

- tratamentul medical ţinteşte să restabilească starea normală sau sănătatea în 

cazul părţilor din corp afectate sau a sistemului;  

- prin sănătate se înţelege „normalitate” şi drept urmare există o conotaţie 

morală care sugerează că, a fi sănătos înseamnă a fi normal, a fi normal înseamnă a fi 

„bun” şi că a fi bun sau „suferind” înseamnă că suntem într-o măsură „răi”.  

Din punct de vedere filosofic, una dintre definițiile sănătății vizează, capacitatea 

de adaptare, adaptare la o viață din ce în ce mai bogată conținutal, într-un mediu din ce 

în ce mai puțin favorabilă evolutiv.  

Interpretarea sănătății din punct de vedere sociologic se axează pe definiția dată 

de Organizația Mondială a Sănătății care vizează ”sănătatea este o stare completă de 

bunăstare fizică, spirituală și socială și nu doar absența bolilor și a infirmităților [15]. 

Însă, în această definiție nu există indicații privind responsabilitatea instituțiilor sociale 

și a individului pentru starea de sănătate. Sub aspect sociologic se estimează mai multe 

orientări în definirea sănătății [17, p. 24]: absența bolii și deținerea unei stări ideale de 

bunăstare, care depinde de o bună constituție fizică sau de naștere într-un anumit loc; 

absența bolii și deținerea unei stări ideale de bunăstare depinde de comportamentul 

persoanei în sine; ceva dinamic, echilibrat, instrumental măsurabilă și este un indicator 

al calității vieții, mediul înconjurător fiind un factor constant; capacitatea de a se 

dezvolta.  

O altă concepție estimează înțelegerea sănătății, din perspectiva multicauzală a 

sănătății, combinând unele aspecte ale celor patru tendințe, dar cu un accent principal 

pe capacitatea de dezvoltare a persoanei. În acest model, o persoană nu este izolată, ci 

aparține societății și mediului, prin urmare, atât comportamentul personal, cât și 

schimbările de mediu sunt semnificative. Scopul principal sunt abordările pozitive și 

asimilarea comportamentelor orientate către sănătate.  

În viziunea lui G. L. Apanasenko [10] o caracteristică mai complexă a sănătății 

poate fi obținută doar în urma unei analize aprofundate a componentelor ei.  

I. I. Brehman [12] definește sănătatea drept norma și armonia a stării genetice, 

fizice, psihosociale și a dezvoltării individului, familiei, populației.  

Potrivit accepțiunilor valeologice/sanologice [13, 16], sănătatea umană este 

procesul de menținere și dezvoltare a calităților sale mentale și fiziologice, capacității 

optime de activitate și odihnă și activității sociale cu o speranță de viață maximă.  
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În sistemul conceptelor pedagogice, sănătatea este tratată ca un concept 

categorial central al educației, în care obiectivul cel mai înalt al procesului pedagogic 

este dezvoltarea unei individualități unice, menținerea și fortificarea sănătății copilului 

pe baza consolidării autocontrolului personal.  

Astfel, luând în considerație cele relatate mai sus și faptul că sănătatea este un 

proces de o viață, putem vorbi despre aceasta în legătură cu orice individ din punct de 

vedere etativ, precum și în raport cu societatea în ansamblu.  

O problemă actuală a societății moderne este scăderea nivelului de dezvoltare 

socio-comunicativă a copiilor, fundamentul spiritual și moral ce se formează în familie. 

În ultimii ani se înregistrează o stare nefavorabilă de sănătate a copiilor [19], care atestă 

că cultura sănătății nu ocupă încă primul loc în ierarhia nevoilor și valorilor umane din 

societatea noastră. Acest lucru vizează, că problema formării unei culturi a sănătății 

axată pe atitudini valorice față de sănătate la etapele timpurii ale ontogenezei este 

relevantă, oportună și complexă. Și doar implementarea unei activități socio-pedagogice 

direcționate, sistematice, orientată spre soluționarea acestei probleme, ne va permite să 

presupunem că generațiile viitoare vor fi mai sănătoase și dezvoltate din punct de vedere 

fizic, psiho-emoțional, spiritual.  

 Menționăm, obiectivele instituțiilor de învățământ în ceea ce privește sănătatea 

copiilor sunt vizate într-o serie de documente normative și legislative. Recent, aceste 

dispoziții au fost incluse în cele mai importante documente de stat care determină 

strategia de dezvoltare educațională: Convenția Organizației Națiunilor Unite privind 

Drepturile Copilului; Declarația mondială privind supraviețuirea, protecția și 

dezvoltarea copiilor; Standardele educației timpurii, 2019; Curriculum educației 

timpurii, 2019 etc. În special, în aceste acte se estimează punerea în aplicare a măsurilor 

prioritare menite să schimbe modul de viață al tinerei generații, ținându-se cont de 

faptul, că în formarea culturii sănătății rolul principal trebuie să revină programelor 

educaționale care vizează menținerea și consolidarea sănătății copiilor, adolescenților și 

tinerilor, formarea motivației active la fiecare dintre ei în vederea îngrijorării pentru 

propria sănătate și sănătatea celor din jur. În acest context au fost revizuite curriculile, 

mijloacele și metodele de instruire, introducerea principiilor unui mod de viață sănătos, 

alinierea acestora la condițiile socio-economice ale populației în schimbare care să ducă 

în final la formarea culturii sănătății.  

Este evident că problema culturii sănătății vizează toate domeniile vieții umane 

și respectiv ea trebuie abordată într-o manieră complexă. Iar, formarea culturii sănătății 

generațiilor în creștere și dezvoltare este un câmp comun de activitate pentru părinți, 

cadre didactice, fiziologi, igieniști, psihologi, medici și alți specialiști.  

Scopul strategic al instituțiilor de învățământ vizează creșterea și dezvoltarea 

unei ființe armonioase din punct de vedere psihofizic, unei personalități libere, vibrante, 

îmbogățită de cunoștințe științifice despre natură și om, gata pentru activitatea creativă 

și comportamentul moral. Iar printre sarcinile de bază ale educației evidențiem: 

dezvoltarea inteligenței, formarea sentimentelor morale, preocuparea pentru sănătatea 

copiilor etc. Grădinița, școala în activitățile sale reiese din nevoia dezvoltării creative a 

personalității, contribuie la formarea, dezvoltarea capacităților intelectuale, psihofizice, 
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autodeterminare sociale. Toate acestea sunt posibile numai dacă există un mediu de 

menținere și fortificare a sănătății în instituția de învățământ, confortul psihologic al 

copilului, muncă educativă organizată sistemic.  

Astăzi, mai mult ca oricând, este necesară consolidarea activității instructiv-

educative în instituțiile de învățământ, prin asigurarea unui spațiu educațional sociabil, 

dezvoltativ și securizant, care să faciliteze educarea unei atitudini conștiente și 

responsabile pentru păstrarea și consolidarea sănătății proprii, care stă la baza culturii 

sănătății. Toate acestea fiind determinate de factorii cu impact negativ asupra stării de 

sănătate a organismului în creștere: activitate motorie insuficientă; încălcarea regimului 

zilei și a procesului educațional; prezența obiceiurilor vicioase; microclimatul 

psihologic nefavorabil în familie și în comunitatea copiilor.  

Astfel, reieșind din cele relatate, scopul studiului nostru a fost formarea culturii 

sănătății din perspectiva formării modului sănătos de viață la copii.  

Metodologie și metode 

Pentru realizarea scopului cercetării în investigații au fost implicați 76 de copii 

cu vârsta cuprinsă între 5-7 ani.  

Remarcăm, la copii de vârstă preșcolară sfera volitivă încă nu este formată 

suficient, cultura sănătății, care are la bază modul de viață este determinat în mare parte 

de modul de viață al familiei, condițiile din instituțiile de învățământ timpurii, 

preuniversitare necesare pentru urmarea unui mod de viață sănătos. Toate acestea ne-au 

orientat spre studierea nu doar a nivelului de formare a componentelor emoțional-

volitive ale culturi sănătății, axate pe modul de viață sănătos la vârsta preșcolară, dar și 

a componentelor motivaționale, conținuturilor-operaționale ale culturii sănătății.  

Pentru a diagnostica nivelul de formare a unei culturi a sănătății, din perspective 

formării modului sănătos de viață am aplicat mai multe metode - chestionarea copiilor, 

observația, sondajul părinților, prelucrarea statistică a datelor 

Rezultate și discuții 

Formarea culturii sănătății, din perspectiva modul de viață sănătos este o 

problemă complexă. Nu putem vorbi doar despre modalități și metode de promovare, 

fortificare a sănătății și de prevenire a bolilor. Este necesară creșterea rolului calităților 

personale ale copilului în adoptarea conștientă și voluntară a principiilor unui mod de 

viață sănătos, iar îngrijirea sănătății, fortificarea acesteia ar trebui să devină motive 

valoroase comportamentale. Acest lucru pune în evidență necesitatea restructurării și 

coordonării activității comportamentale a copilului.  

 În acest context pentru realizarea scopului trasat, ne-am propus să elucidăm 

nivelul de manifestare a culturii sănătății la copiii implicați în studiu. În acest scop, 

inițial am aplicat chestionarul ” Sănătatea ” după M. P. Osipova, care ne-a permis să 

evidențiem componentele operaționale a conținutului culturii sănătății. Analizând suma 

scorurilor chestionarelor am constatat la:  

- 5, 26% (n=4) din copii nivel inferior; ei au acumulat între 0-4 puncte; se 

orientează slab în problemele ce țin de menținerea și fortificarea sănătății, dețin 

cunoștințe fragmentare și nesistematizate;  
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- 53, 94% (n=41) din copii nivel mediu; ei au acumulat între 5-9 puncte și dețin 

cunoștințe despre sănătate și modul de viață sănătos fragmentate, răspunsurile din punct 

de vedere informativ și complexitate fiind superficiale, lipsește sistematizarea 

cunoștințelor;  

- 38, 15% (n=29) - nivel supramediu, care au acumulat între 10-14 puncte și 

atestă o orientare bună în problemele ce țin de componentele operaționale ale culturii 

sănătății, cunoștințe complexe, conștientizate;  

- 2, 63% (n=2) - nivel înalt, care au acumulat între 15-18 puncte și estimează un 

volum de cunoștințe profunde despre sănătate și modul sănătos de viață, raționamente 

despre principiile și esența măsurilor de menținere și fortificare a sănătății integrate într-

un sistem.  

Astfel, cele relatate atestă că marea majoritate din copii au cunoștințe despre 

componentele operaționale ale culturii sănătății, însă prezintă încă lacune, vizate de 

răspunsuri incomplete, nesistematizate.  

Analiza deprinderilor igienice ale copiilor cu privire la igiena oro-dentară, 

spălarea mâinilor, care estimează gradul în care abilitățile de comportament igienic au 

fost dezvoltate la ei, în perioada monitorizată, a prevăzut evaluarea calității procedurilor 

de igienă, pe o scală de 5 puncte, în conformitate cu următorii indicatori: periajul corect 

al dinților, folosirea săpunului, spălarea palmelor și a părților dorsale ale mâinilor, 

ștergerea uscarea mâinilor cu prosopul. Astfel, în baza indicatorilor monitorizați s-a 

determinat nivelul de formare a deprinderilor comportamental-igienice: nivel inferior la 

11, 84% (n=9) din copii care au acumulat între 1-5 puncte; nivel mediu la 32, 89% 

(n=25) din copii care au acumulat între 6-10 puncte; nivel supramediu la 51, 31% (n=39) 

din copii care au acumulat înte 11-15 puncte; nivel înalt la 3, 94% (n=3) din copii care 

au acumulat între 16-20 puncte.  

Evaluarea abilităților ce țin de componentele operaționale ale modului sănătos 

de viață (regimul zilei, alimentația, călirea, atmosfera psiho-emoțională din cadrul 

familiei și grădiniței, deprinderile vicioase etc.), care stau la baza formării culturii 

sănătății a estimat: nivel inferior la 17, 11% (n=13) din copii; nivel mediu la 31, 58% 

(n=24) din copii; nivel supramediu la 43, 42% (n=33), nivel înalt la 7, 89% (n=6) din 

copii.  

Analiza individuală a rezultatelor exteriorizate de copii ne-a permis să 

evidențiem următoarele nivele de manifestarea a culturii sănătății:  

- la 11, 84% (n=9) din copii nivel inferior - ei nu înțeleg importanța modului de 

viață sănătos pentru realizarea programului de viață al unei persoane, nu sunt formate 

deprinderile igienice independente de bază, lipsește înțelegerea datoriei și 

responsabilității pentru propria sănătate și sănătatea celor din jur; 

- la 39, 47% (n=30) din copii nivel mediu – ei prezintă o percepere neclară, 

fragmentară despre esența sănătății și a modului de viață sănătos, comportamentul 

ergonomic al sănătății se exteriorizează slab în activități; copiii mai frecvent realizează 

normele igienice elementare cu sprijinul cadrului didactic, manifestă grijă de sănătatea 

proprie și a celor din jur uneori;  
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- la 43, 42% (n=33) din copii nivel supramediu - ei prezintă o percepere clară și 

corectă despre esența sănătății și a modului de viață sănătos, însă comportamentul 

ergonomic al sănătății nu se manifestă suficient de stabil în activități; copiii independent 

realizează normele igienice elementare, manifestă grijă de sănătatea proprie și a celor 

din jur; 

- la 5, 26% (n=4) din copii nivel înalt - ei sunt conștienți de obiectivele ce 

vizează sănătatea; în structura orientărilor valorice ale lor, sănătatea ocupă unul dintre 

locurile importante, predomină motivele activităților fortificante ale sănătății; ei posedă 

terminologia specială accesibilă vârstei, știu să aplice cunoștințele respective în situații 

specifice, pentru a explica relația dintre modul de viață și starea de sănătate; nivelul înalt 

de formare a culturii sănătății vizează stăpânirea abilităților unui comportament igienic 

și aplicarea lor sistematică în viața de zi cu zi.  

Sondajul părinților copiilor implicați în studiu a făcut posibilă identificarea 

cunoștințelor lor despre abilitățile copiilor de a-și menține sănătatea, precum și 

evaluarea cunoștințelor și abilităților părinților cu referire la consolidarea sănătății 

copilului în familie.  

Analiza rezultatelor sondajului părinților a scos în evidență: nivel mediu la 32, 

89% (n=25) din părinți; nivel supramediu la 46, 05% (n=35) din părinți și nivel înalt la 

21, 05% (n=16) din părinți și atestă că părinții au idei despre abilitățile și deprinderile 

copiilor lor de a menține sănătatea, au cunoștințe pentru a îmbunătăți sănătatea copiilor 

lor, dar nu le folosesc întotdeauna la maximum.  

Astfel, rezultatele obținute ne-au orientat spre elaborarea și implementarea unui 

algoritm de formare a culturii sănătății la copii, din perspectiva modului sănătos de 

viață.  

În elaborarea algoritmului respectiv am ținut cont de faptul modul sănătos de 

viață depinde de nevoile copilului (Fig. 1), care nu există, izolat una de cealaltă, ci se 

schimbă și se îmbunătățesc în funcție de creșterea culturii generale a copilului, de 

cunoașterea realității sale și de atitudinea față de aceasta.  

 

Fig. 1. Ierarhizarea elementelor modului sănătos de viață [18, p. 25] 
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Nu mai puțin important, pentru formarea eficientă a culturii sănătății la copiii 

de vârstă preșcolară, este crearea unei atmosfere psiho-emoționele confortabile, 

implicarea părinților și respectarea principiile fundamentale ale educație timpurii și 

didactice generale [5, p. 7-8], printre care estimăm:  

- respectarea şi valorizarea unicităţii copilului, a nevoilor, trebuinţelor şi 

caracteristicilor acestuia;  

- respectarea diversității și incluziunii educaționale și sociale a fiecărui copil, 

diferențierii și individualizării;  

- cunoaşterea, recunoaşterea şi respectarea valorilor naţionale şi ale celorlalte 

etnii; 

- crearea situațiilor de învăţare în care copilul este autorul propriei învăţări; 

- informațiilor oferite copiilor să conțină date științifice și să se axeze pe 

experiența personală a cadrului didactic și senzațiile senzoriale ale copiilor;  

- informațiile prezentate să fie adaptate la particularitățile de percepție a 

preșcolarilor;  

- materialele didactice aplicate să fie sugestive și să trezească interesul, 

curiozitatea un răspuns emoțional al copiilor;  

- formele și metodele aplicate să fie în concordanță cu particularitățile 

psihopedagogice ale copiilor, particularitățile dezvoltării activității cognitive;  

- parteneriatul socio-educaţional care necesită implicarea familiei și a 

instituțiilor destinate serviciilor de educație timpurie privind accesul tuturor copiilor la 

educație de calitate; 

- asigurării continuității/tranziției în cadrul procesului educațional, inclusiv și 

formării culturii sănătății etc.  

Astfel, analizând mai multe surse de specialitate [1, 13, 18], precum și conceptul 

cu privire la cultura sănătății ce include elementele: cognitivă – cunoștințe în domeniul 

valeologiei/sanologiei, organizarea unui mod de viață sănătos, menținerea și fortificarea 

sănătății; emoțional-valorice - o atitudine activă, pozitivă față de sănătatea proprie și 

organizarea unui mod de viață sănătos; acțional-practice - utilizarea cunoștințelor 

valeologice/sanologice, abilităților și deprinderilor în adoptarea și menținerea modului 

de viață sănătos, vizate de V. V. Cojanov [14, p. 15], am elaborat un algoritm de acțiuni 

”Formarea culturii sănătății, din perspectiva modului de viață sănătos”, care a inclus trei 

blocuri: I - ”Sănătatea mea”; II- ”Tărâmul sănătății” și III – ”Securitatea sănătății”.  

Blocul I ”Sănătatea mea” a avut drept scop formarea unor concepte despre 

sănătate și boală, corpul uman și igienă, modul de viață sănătos, aspectul moral al 

sănătății, precum și acordarea unui ajutor părinților, sub formă de ședințe și trainingu-

ri, responsabili social în formarea culturii sănătății copiilor.  

Blocul II ”Tărâmul sănătății” a avut drept scop formarea deprinderilor, 

abilităților igienice, modalităților de menținere și fortificare a sănătății (deprinderi 

motorii, călirea organismului, respectarea regimului zilei etc.).  
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Bloc III ”Securitatea sănătății” a avut ca scop identificarea și evitarea factorilor 

cu impact negativ asupra organismului în creștere și dezvoltate, precum și identificarea 

factorilor cu impact pozitiv asupra sănătății.  

În urma implementării programului vizat și evaluării indicilor monitorizați prin 

intermediul acelorași metode am stabilit o îmbunătățire a nivelului culturii sănătății 

exteriorizat de copii, vizată de dispariția nivelului inferior, sporirea procentuală a 

numărului de copii care au estimat nivel înalt care a sporit cu 26, 31% (Fig. 2).  

 

Fig. 2. Exteriorizarea nivelului de manifestare a culturii sănătății la copii, % 

Remarcăm, copiii de vârsta preșcolară sunt foarte creduli și se supun sugestiei. 

Dacă un copil v-a fi permanent speriat de boli și nenorociri, atunci la el nu vom dezvolta 

dorința de a fi sănătos, ci dimpotrivă vom provoca o frică constantă de boli. Un copil 

trebuie să crească și să conștientizeze că viitorul său depinde de cunoștințele, 

deprinderile și abilitățile sale în ceea ce privește menținerea și fortificarea sănătății, care 

stau la baza culturii sănătății. Este cunoscut, la copii trebuie de dezvoltat stereotipuri 

ergonomice, de protecție, întărite prin primirea plăcerii. De exemplu, „Eu știu cum să-

mi periez dinții, o fac în mod conștient, pe cont propriu, și aceasta îmi oferă plăcere” - 

acest tip de raționament accelerează învățarea și aduce beneficii atât sănătății somatice, 

cât și mentale. Dar pentru aceasta trebuie create condițiile necesare, acordându-se 

atenție principală satisfacției uneia dintre nevoile de bază ale copilului, suport 

emoțional-valoric individual în cadrul activităților educaționale de valorificare a culturii 

sănătății. De toate acestea am ținut la etapa de punere în aplicare a algoritmului 

respectiv.  

Formarea culturii sănătății este o parte integră a sistemului educațional umanist. 

În pofida dificultăților de astăzi, cadrul didactic de rând cu părinții joacă un rol 

important formarea culturii sănătății la copii aflați în etapele inițiale ale ontogenezei și 

vizează motivarea/stimularea copilului pentru a include în viața sa de zi cu zi a 

diverselor forme de comportament, utile pentru sănătate, schimbare sau chiar 

dezrădăcinarea obiceiurile vicioase, stăpânirea cunoștințelor pe baza cărora este posibil 

să fie competent, în siguranță și cu beneficii pentru sănătate, începe să ducă un mod de 

viață sănătos, obținând treptat ca aceste forme zilnice de fortificare a sănătății să devină 

obișnuință.  
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Evidențiem, activitățile privind formarea culturii sănătăți din perspectiva 

modului de viață sănătos, poartă în primul rând, o funcție preventivă și necesită 

respectarea anumitor principii descrise mai sus, precum și a unor sarcini bine 

determinate a cadrelor didactice: formarea unei atitudini valorice față de sănătatea 

tuturor copiilor implicați în procesul pedagogic; formarea modului de viață sănătos la 

copii și părinților lor; introducerea tradițiilor care promovează și facilitează formarea 

modului de viață sănătos; urmărirea parametrilor individuali ai sănătății individuale a 

tuturor copiilor implicați în procesul instructive-educativ; sprijinul social și pedagogic 

pentru copiii din grupa de risc. De asemenea, una dintre regulile formării bazelor culturii 

sănătății în etapele timpurii ale ontogenezei, este mai bine să știi și să poți să faci mai 

puțin, decât să deții informații superficiale despre multe probleme legate de problema 

abordată.  

Crearea unui mediu educațional special ergonomic și de menținere și fortificare 

a sănătății contribuie la reducerea factorilor de risc în procesul educațional, la 

implementarea lucrărilor privind formarea unui mod de viață sănătos al unui copil, la 

valoarea emoțională, la dezvoltarea social-personală, cognitivă și estetică al copilului și 

la păstrarea individualității și sănătății acestuia. Acest lucru se datorează colaborării 

strânse dintre cadrele didactice și părinți. Deci, doar organizarea corectă, ergonomică a 

procesului instructiv-educativ, care are la bază interacțiunea dintre grădiniță și familie, 

crearea unui spațiu securizat prezintă o oportunitate pentru valorificarea culturii 

sănătății a generațiilor în creștere și dezvoltare.  

Concluzii 

Viața modernă generează multiple probleme și înaintează cerințe sporite față de 

generațiile în creștere și dezvoltare și sănătatea lor. În condițiile de instabilitate socio-

economice, o persoană trebuie să posede o adaptabilitate înaltă pentru a-și menține 

individualitatea. De aceea, în ultimii ani se acordă o atenție deosebită formării culturii 

sănătății. Copilăria este o perioadă de dezvoltare intensă, de aceea formarea culturii 

sănătății trebuie începută din etapele timpurii ontogenetice, iar aceasta este posibil prin 

implicarea activă a cadrelor didactice, a părinților în organizarea și desfășurarea 

activității educaționale și de fortificare a sănătății, precum și prin crearea condițiilor 

socio-pedagogice.  
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Abstract. The article approaches the problem of educational management counseling 

at the primary education level, coming from the fact that the role of counseling is an active and 

proactive one, which implies the prevention of the personal and educational crisis of the pupils. 

There are highlighted the types, the stages of educational counseling and the necessity of 

achievement of the individual and group educational counseling of the students from primary 

education level, according to the problem and the personality of the counseled one.  

Rezumat. Articolul abordează problema managementului consilierii educaționale la 

nivelul învățământului primar, reieșind din faptul că rolul consilierii este unul activ și proactiv, 

ceea ce implică prevenirea situațiilor de criză personală și educativă ale elevilor. Sunt 

evidențiate tipurile, etapele de consiliere educațională și este relevată necesitatea realizării 

http://www.who.int/suggestions/faq/ru/
http://statistica.md/


431 

 

 

consilierii educaționale individuale și de grup a elevilor de vârstă școlară mică, în funcție de 

problema și personalitatea celui consiliat.  

Keywords: management, counseling, educational counseling, school counselor, 

primary education level.  

Cuvintele-cheie: management, consiliere, consiliere educațională, consilier școlar, 

nivelul învățământului primar.  

Introducere 

Actualmente sistemul de învățământ este unul modern, flexibil, formativ, 

centrat pe elevi, având ca scop nu doar absolvenţi bine informaţi, ci formarea de 

persoane adaptate la solicitările sociale şi psihologice ale vieţii, cu un șir de competențe 

foarte bine conturate, obiectivul final al şcolii fiind pregătirea elevilor pentru viață, 

capabili să-și asume responsabilități pentru destinul lor. De asemenea, progresele 

științifice și tehnologice, lumea economică concurențială, globalizarea, tendința de 

integrare europeană, provocările lumii contemporane impun o nouă abordare a 

politicilor educaționale oferite de școli, menită să asigure o educație de calitate care este 

determinată și de calitatea serviciilor oferite elevilor, în funcție de vârstă, personalitate 

și problemele cu care aceștia se confruntă. Atingerea acestor deziderate este 

condiționată de intensificarea accentului pus pe procesul de (inter)relaționare, 

comunicare, ascultare activă și (inter)influențare între învățător și elev cu scopul de a-l 

ajuta, de a-l încuraja, de a-l motiva să continue activitatea de învățare și formare.  

Astfel, educația își descoperă în mod necesar și dimensiunea sa de consiliere în 

interacțiune cu cea de informare și formare a personalității umane, cu cea de mediere a 

transformărilor sociale, cu cea de gestionare și soluționare a problematicii educaționale, 

iar învățătorul trebuie să vadă în elev şi altceva decât recipientul informaţiilor pe care 

le transmite, să lucreze nu doar cu dimensiunea raţional-intelectuală a elevului, dar şi 

cu cea afectiv-atitudinală, motivaţională şi socială, asigurând relații educaționale de 

calitate.  

În conformitate cu prevederile Codului Educației al R. Moldova (art. 55, art. 

130) una din activitățile cadrelor didactice este cea de consiliere a elevilor și părinților 

în probleme de psihologie-pedagogie, iar centrele de ghidare și consiliere în carieră au 

misiunea de a susţine elevii în procesul de proiectare a carierei şi de realizare a educaţiei 

pentru carieră [2, p. 26, p. 63]. La nivelul învățământului primar, începând cu anul de 

studii 2018-2019, activitatea de consiliere este remarcată și în aria curriculară Consiliere 

și dezvoltare personală. Prin urmare, pe lângă atribuțiile manageriale ca: planificarea, 

organizarea, controlul, îndrumarea, evaluarea, decizia educațională, învățătorului îi 

revine și cea de consiliere educațională care stimulează organizarea şi armonizarea 

raporturilor complexe dintre elevi, dintre elevi şi părinţi, dintre elevi şi învățători şi 

dintre agenţii educativi cu care colaborează şcoala şi clasa concretă de elevi.  

Metodologie și metode 

La nivel teoretic și metodologic, cea mai cunoscută și recunoscută în timp este 

teoria consilierii centrată pe client, bazată pe concepția nondirectivistă a lui C. Rogers. 

Viziunea psihoterapeutică promovată pune accent pe factorii afectivi și motivaționali. 

În cea de-a doua jumătate a sec. XX profesia de consilier este recunoscută „ca 
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profesiune în cadrul psihologiei”, ceea ce ridică probleme speciale din perspectivele 

deschiderilor pedagogice necesare. Evoluția acțiunii de consiliere școlară este 

influențată de mai multe teorii (teoria dezvoltării, teoriile învățării etc.) Spre sfârșitul 

secolului sunt consemnate trei modalități de abordare unitară, predominant pedagogică. 

În acest demers este necesară evidențierea trăsăturilor esențiale care delimitează 

acțiunea de consiliere de activitatea de psihoterapie [6, p. 16].  

Din punct de vedere psihologic, consilierea școlară este o acțiune bazată pe 

comunicarea empatică între educator (consilier școlar) și educat (elev, profesor, părinte, 

consiliați), preocupată prioritar „să acorde atenție și respect unei alte persoane aflate 

temporar în rolul de client”.  

Sub aspect psihoterapeutic, consilierea școlară, promovată pe o filieră 

predominant psihologică, prezintă următoarele caracteristici distincte: a) orientarea spre 

probleme critice, speciale, care nu pot fi rezolvate doar prin consiliere 

școlară/psihologică; b) implică obținerea unor modificări profunde în structura 

personalității, mai ales în sfera afectiv-motivațională și cea volitivă; c) sondează zona 

trecutului clientului și a inconștientului individual; d) se încadrează în coordonate 

metodologice mai riguroase, spre deosebire de tehnicile adoptate de consiliere, mult mai 

libere în condiții de interacțiune și de cooperare.  

Din punct de vedere pedagogic, consilierea școlară încearcă să proiecteze un 

model integrativ care îmbină tehnicile specifice celor trei abordări generale ale 

consilierii și psihoterapiei (comportamentală, psihodinamică și umanistă) și evoluează 

ca proces intensiv de acordare a asistenței psihopedagogice elevilor și a celorlalte 

persoane implicate în educație. Este perfectibilă ca acțiune de consiliere educațională:  

a) proactivă; 

b) preventivă;  

c) triadică, angajată la nivelul unității dintre elev - învățător - părinte, dintre 

clasă de elevi - organizație școlară - familie/comunitate locală.  

După E. Dimitriu-Tiron, consilierea educaţională are o sferă mai largă 

cuprinzând următoarele domenii:  

- consilierea şcolară care se realizează pentru elevii cu probleme şcolare, ca de 

exemplu absenteism, eşec şcolar, tulburări comportamentale şi de conduită, şi se 

desfăşoară în școală prin colaborarea învățătorului diriginte cu psihopedagogul;  

- consilierea vocaţională care are în centrul atenţiei sale problemele 

educaţionale legate de înclinaţii, interese, aspiraţii, pasiuni. Se desfăşoară în gimnaziu, 

liceu, facultate, locul de muncă; 

- consilierea profesională care se centrează pe alegerea optimă a profesiunii, pe 

valorificarea maximală a capacităţii persoanei prin calificare și profesionalizare, se 

realizează în liceu facultate, locul de muncă; 

- consilierea psihopedagogică care vizează problematica fenomenelor 

psihologice (anxietate, fobie, obsesie legată de situaţiile educaţionale) și se realizează 

în scoală, în familie, în cabinetul psihologic, în centre medicale; 
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- consilierea de carieră este centrată pe alegerea și realizarea traseului optim de 

carieră al subiectului educaţional și se desfăşoară în liceu, facultate, loc de muncă, 

cabinete specializate, cu ajutorul consilierilor de carieră [4, p. 25].  

Metodologia consilierii educaționale, susține I. Al. Dumitru, include ansamblul 

de strategii (forme, metode și mijloace) selectate și aplicate de consilier reieșind din 

vârsta, genul, nivelul de cultură și inteligență, ținând seama de următoarele.  

- Severitatea problemei evidențiată de starea emoțională a elevului și stresul 

generat de problemă.  

- Complexitatea problemei, modul în care disfuncționalitățile elevului se extind 

asupra rolurilor sale sociale, afectându-le îndeplinirea.  

- Nivelul de reactanță a elevului, acceptare cu rezerve sau chiar rezistența lui la 

sugestiile și solicitările consilierului.  

- Modul de a face față problemei, de a se adapta solicitărilor [5, p. 38].  

În viziunea autorilor D. Tudoran, A. Băban consilierea educațională drept o 

activitate care oferă asistență persoanelor aflate în impas, conflict decizional sau pentru 

testarea lor privind abilitățile de adaptare la diverse situații și medii, impunând un 

anumit nivel de pregătire pentru a face față situației. Astfel, consilierul, persoană 

specializată în consilierea educațională, orientează elevul spre dezvoltarea personală, 

acțiunile sale fiind axate pe susținerea acestuia, dezvoltând un sistem coerent de scopuri 

și interacțiuni pentru ameliorarea comunicării și depășirea anxietății cu care se 

confruntă, diminuând stresul pe care îl suportă.  

E. Dimitriu-Tiron consideră că în procesul de orientare-învăţare consilierul 

școlar se adresează subiecţilor educaţionali (elevi, studenţi, adulţi care învaţă), dar şi 

partenerilor educaţionali ai acestora (părinţi, profesori, angajatori) cu scopul abilitării 

acestora cu cele mai eficiente metode, tehnici şi procedee de gestionare şi rezolvare a 

problemelor lor educaţionale. Problema educaţională este o situaţie educaţională dificilă 

pentru subiectul care se adresează consilierului, având caracteristici cognitive 

(neclaritate, ceaţă psihologică, ambiguitate), afective (tensiune, nemulţumire, nelinişte), 

volitive (indecizie, îndoială) conducând spre blocajul comportamental (subiectul nu 

poate rezolva singur problema). Ca urmare el se adresează unui specialist – consilierului 

educaţional/școlar care să-l ajute să rezolve această situaţie dificilă [4, p. 13].  

În consilierea educațională la nivelul învățământului primar consilierul poate 

opera cu următoarele metode de consiliere pe care le va selecta și implementa în cadrul 

ședințelor cu elevii, reieșind din problema cu care se confruntă acesta: 

- conversația – presupune comunicarea empatică, cu un scop bine determinat 

dintre consilier și elev;  

- observația – presupune observarea, descoperirea, înțelegerea și analiza 

conduitei și persoanei consiliate; 

- anamneza/metoda biografică – presupune analiza în ontogeneză a elevului 

pentru a identifica principalele particularități și evenimente trăite de acesta; 
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- studierea produselor activității – presupune analiza și examinarea diverselor 

produse realizate de elev (desene, lucrări practice, etc.) cu scopul de a identifica 

caracteristicile și particularitățile individuale ale acestuia; 

- ascultarea activă – vizează ascultarea atentă, empatică, fără a interveni și a 

grăbi elevul pentru a cunoaște mai bine situația, trăirile și emoțiile manifestate de elev; 

- metoda acceptării necondiționate – presupune recunoașterea demnității și 

valorii personale a elevului, fără a critica, eticheta, judeca; 

- metoda conexiunii inverse – se realizează cu scopul de a menține stabilitatea 

și echilibrul în procesul consilierii, ceea ce susține comunicarea eficientă între elev și 

consilier; 

- metoda dezvoltării gândirii pozitive – presupune dezvoltarea imaginii și 

respectului de sine a elevului de vârstă școlară mică, a acceptării personale prin 

conturarea ideilor pozitive; 

- sugestia – vizează dirijarea conștiinței și cognițiilor beneficiarului, prin 

sugerarea și propunerea ideilor cu scopul de a influența asupra voinței, modului de a se 

comporta, gândi și lua decizii; 

- metoda reformulării – elucidează reevaluarea și analiza problemei cu care se 

confruntă elevul dintr-o altă perspectivă de către acesta; 

- modelarea/remodelarea cognitivă, comportamentală și relațională – 

presupune modelarea și/sau remodelarea concepțiilor, convingerilor eronate, a conduitei 

inadecvate în raport cu alte persoane prin utilizarea exemplelor, modelului pozitiv; 

- inrospecția – presupune descrierea de către elev a propriului portret, 

comportament, situație pentru a identifica perceperea de sine, a comportamentului, 

situație concrete în care a nimerit; 

- parafrazarea – vizează reformularea unui enunț de către consilier pentru a 

clarifica subiectul de discuție, o situație anumită care este prezentată de elev în procesul 

comunicării; 

- sumarizarea – presupune recapitularea și clarificarea mesajelor în cadrul 

consilierii pentru stabilirea priorităților, alternativelor de abordare a unui subiect; 

- reflecția personală – presupune focalizarea pe sine pentru a conștientiza 

problema cu care se confruntă, emoțiile sale.  

Practica consilierii educaționale cunoaște următoarele forme de organizare: 

individuală și de grup/în grup. Consilierea individuală este o interacțiune personală 

între consilierul școlar și elev, în cadrul căreia consilierul asistă elevul în rezolvarea 

problemelor emoționale sau sociale. Consilierea individuală se desfășoară în ședințe 

care oferă maximă confidențialitate, ceea ce permite explorarea ideilor, sentimentelor 

sau atitudinilor problematice. Consilierul și persoana consiliată formează împreună o 

echipă. Consilierea de grup presupune o relaționare a consilierului școlar cu un grup de 

elevi care au o problemă comună. Procesul de consiliere valorifică experiența și 

cunoștințele fiecărei persoane asistate. La nivelul grupului se stabilește o rețea socială 

prin care sunt dezvoltate, pentru fiecare elev în parte, metodele și planurile de clarificare 

a situației existente, ajungându-se la individualizarea problemei. Acest tip de 
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interacțiune contribuie nu numai la dezvoltarea elevului, dar și a grupului ca întreg. În 

consilierea de grup se cristalizează un sentiment de comunitate având la bază nevoia de 

afiliere, apartenența, se clarifică dorințe, nevoi și opțiuni, iar autorealizarea pozitivă a 

fiecărui membru este raportată la dinamica grupului.  

Rezultate și discuții 

Managementul consilierii educaționale, după R. Răduț-Taciu și M. -D. Bocoș, 

este o ramură disciplinară componentă a managementului educațional și, totodată, un 

domeniu de acțiune strategică integrat și complementar cu cel al consilierii, care are ca 

obiective: conducerea, coordonarea, gestionarea și controlul serviciilor și programelor 

de consiliere educațională ce se realizează prin strategii manageriale diferențiate pe cel 

puțin trei niveluri:  

- macrosistemic (al politicilor comunitare);  

- mezosistemic (local, al organizațiilor sociale cu funcții educative de sprijin: 

familia, școala ș. a.); 

- microsistemic (al coordonării programelor de consiliere individuală/de grup) 

[7, p. 483].  

Deoarece consilierea educațională este un proces complex, acest proces se va 

derula urmând anumite etape în funcție de problema și personalitatea celui consiliat. 

Procesul consilierii are drept temei o relație specială între consilierul școlar și elev, o 

relație care implică responsabilitate, încredere, respect și confidențialitate.  

Etapa inițială în consiliere presupune stabilirea unei relații afective între 

consilierul școlar și elev. Stabilirea acestei relații este absolut necesară pentru a se 

produce schimbări pozitive. Numai acceptarea și încrederea oferită de o astfel de relație 

asigură acest lucru. Formularea scopurilor împreună privind schimbările 

comportamentale, dezvoltarea abilităților de luare a deciziei și eliminarea gândurilor 

negative este de asemenea un pas care trebuie realizat. În această etapă este foarte 

important ca elevul să primească semnale că este acceptat așa cum este el, cu problemele 

pe care le are. Acest lucru este indispensabil pentru continuarea procesului de consiliere. 

Tot în această etapă sumarizarea are un rol deosebit: împreună se evidențiază elementele 

esențiale, rămân în centrul atenției aspectele principale, putându-se întrezări de acum 

anumite opțiuni.  

Etapa secundară în consiliere va progresa cu asistarea copilului pentru a-și 

dezvolta interesele sociale, de cooperare și comunicare cu ceilalți. Se va pune accent pe 

ajutorul oferit copilului să se cunoască și să se autoevalueze. Se va asigura atmosfera 

caldă și empatia, fără să fie excluse interpretările și confruntarea constructivă. În această 

etapă se va putea utiliza ca metodă de lucru informarea, acest lucru însemnând că foarte 

multe informații vor fi dirijate de la consilier spre copil. Totodată utilizarea sugestiei 

poate fi de un real folos pentru elev. Se pot sugera eventuale opțiuni care se vor adăuga 

la cele deja identificate de copil și chiar modalități, care pot fi luate în discuție. Metoda 

adresării întrebărilor este utilă, deoarece poate ajuta mult în modul de a vedea lucrurile 

și de a scoate în evidență anumite aspecte care, altfel, ar putea rămâne în umbră.  



436 

 

 

Etapa finală a consilierii va pune accentul pe dirijarea atenției copilului spre 

acte și comportamente constructive. Vor fi învățate proceduri specifice, dezvoltate 

planuri de acțiune, începând cu cele mai simple și până la cele mai complexe în vederea 

adoptării unui nou comportament. În această etapă confruntarea va asigura sprijin 

acordat copiilor pentru asumarea propriei responsabilități. Încurajarea este mijlocul prin 

care putem ajuta copilul să-și realizeze nevoile și să-și asimileze noi comportamente.  

Parcurgerea acestor etape implică un șir de acțiuni realizare de consilier, 

menționează Z. Micleușanu, L. Cuznețov: analiza: examinarea problemei, obţinerea 

informaţiilor iniţiale şi testarea elevului; sinteza: realizarea unui rezumat şi înţelegerea 

problemei; diagnosticarea: determinarea și interpretarea problemei; orientarea 

individului în a găsi soluţii; monitorizarea individului, după ce consilierea s-a încheiat, 

pentru a atinge scopurile prestabilite [6, p. 47]. Pornind de la realităţile nominalizate, L. 

Cuznețov susține ideea că un consilier trebuie să posede şi competenţe specifice ca: 

- capacitatea de a stabili relaţii adecvate cu elevul şi părinţii; 

- capacitatea de observare atentă a copilului şi ascultarea lui activă; 

- atragerea elevului în variate activităţi speciale, inclusiv prin utilizarea artei, 

sportului, jocului, metaforei, exerciţiului structurat, aplicate ca modalităţi de educaţie, 

corecţie şi de schimbare evolutivă; 

- încurajarea elevului pentru a-şi exprima obiectiv şi sincer gândurile şi emoţiile 

[3, p. 20].  

Procesul de consiliere al elevilor de la nivelul învățământului primar va fi ghidat 

de obiectivele care stau la baza acestei activități:formarea unor abilități de inițiere, 

menținere și îmbunătățire a relațiilor cu alți copii sau cu adulții; învățarea unor abilități 

de coping pentru a face față cât mai bine la schimbările legate de vârstă și la problemele 

cu care se confruntă; formarea și consolidarea imaginii de sine pozitive; înțelegerea 

propriilor emoții și învățarea unor strategii de a face față emoțiilor negative; dezvoltarea 

responsabilității pentru propriile acțiuni și decizii; formarea unor atitudini pozitive față 

de ceilalți; formarea deprinderilor de învățare și de dezvoltare personală; dezvoltarea 

unor abilități de explorare a traseelor educaționale și profesionale.  

Concluzii 

Consilierea este un proces complex ce cuprinde o arie foarte largă de intervenții, 

care impun o pregătire profesională de specialitate și depinde de abilitățile, 

competențele, vocația și experiența consilierului școlar. Consilierea reprezintă o 

intervenție psihologică și/sau educațională în scopul optimizării autocunoașterii și 

dezvoltării personale, prevenției și remedierii problemelor emoționale, cognitive, 

afective, atitudinale și a devianțelor de comportament, inclusiv dificultăților școlare. 

Activitatea de consiliere presupune un demers educațional-formativ centrat pe 

valorificarea capacităților și disponibilităților individuale ale persoanei. Ea are menirea 

să faciliteze formarea unor competențe care îi vor asigura elevului de vârstă școlară 

mică adaptarea permanentă la solicitările realității printr-o schimbare evolutivă. 

Obiectivele generale ale consilierii educaționale ale copilului vizează cunoașterea 

elevului (pedagogică, psihologică și socială), orientarea școlară și profesională, 
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consilierea în carieră, cu scopul de a oferi asistență, a preveni, a ameliora 

inconvenientele care pot apărea în parcurgerea demersului educațional, de a pregăti 

elevul pentru integrarea lesne în viață. Consilierea educațională este o latură din sfera 

educațională care necesită încă multă explorare și dezvoltare, în vederea asigurării unei 

educații de calitate a generației în creștere și realizării politicilor educaționale 

promovate de sistemul educațional din Republica Moldova.  
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Abstract. It is well-known and scientifically proven, that a child raised and educated in 

a healthy environment, both phisiologically and emotionally, becomes a fully functional member 

of the society, without any fears, frustrations or complexes. The perpetual lack of time that some 

parents exhibit, weakens the relationship with their child. In this regard, the environment could 

be an important asset in the child's education and in establishing the much needed trust between 

generations. In this article, the author reveals the results of questioning the parents on the 

ammount of time spent with their child outside and about the activities that they usually do 

outdoors. Based on this results, there are a few concrete suggestions that have crystalized about 

the optimal use of the environment as an essential tool in the education of preschoolers.  

Rezumat. Autorii se referă la cоnceptele de parentalitate, educație parentală, 

competențe parentale, indicând și etimologia cuvântului părinte. Se menționează că 

parentalitatatea reprezintă procesul de promovare şi susţinere a dezvoltării fizice, emоţionale, 

sociale, financiare şi intelectuale a unui cоpil, de la vârstele cele mai timpurii până la 

maturitate. Autorii urmăresc dinamica parentalității, în baza Teoriei etapelor lui Erikson. În 

articоl se propun diverse exemple de parentalitate în mai multe țări ale lumii. În cadrul 

cercetării a fost aplicat un chestiоnar părinților copiilor de 5-7 ani din mediul rural și urban 

din Republica Moldоva și din România. Autorii analizează rezultatele chestiоnarului, 

evidențiind asemănările și deosebirile parentalității în ambele țări și în mediile de viață ale 
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copiilor. De asemenea, se descriu un șir de activități, pe care părinții pоt să le desfășoare cu 

cоpii săi în mediul natural, astfel eficientizând misiunea sa de părinte.  

Keywords: parenting, natural environment, environmental education.  

Cuvinte cheie: parentalitate, educație parentală, competențe parentale, mediul natural.  

Introducere 

A fi părinte este о misiune pe atât de respоnsabilă și dificilă pe atât de plăcută 

și plină de momente fericite. Părinții: mama și tata nu-s doar generatori de о nouă ființă, 

ci după cum menționează Leticia Solis-Ponton în lucrarea ”Parentalitatea. Provоcare 

pentru mileniul III. ”, [5] părinții ”pledează pentru conştientizarea şi asumarea prоpriilor 

resurse psihice, atât în contextul consultaţiei terapeutice, cât şi a vieţii de zi cu zi, cu 

prоvocările sale: adopţie, migraţie, sărăcie, maternitate în adolescenţă, parentalitate în 

a dоua jumătate a vieţii, copii bоlnavi sau dificili şi nu numai”.  

Etimоlogia cuvântului ”părinte” prоvine de la latinescul ”parens”, care 

înseamnă ” a da naștere” sau ”purtătorul de grijă a unui urmaș din prоpria specie”. A fi 

părinte bun se învață, nimeni nu se naște cu competențe parentale gata fоrmate.  

Competenţa parentală, conform Strategiei intersectoriale de dezvoltare a 

abilităților și competențelor parentale pentru anii 2016-2022 reprezintă ”cunoaştere mai 

profundă şi capacitatea părintelui de a aplica în practică această cunоaştere; ele presupun 

dezvoltarea capacităţii părintelui de a reflecta asupra practicilor parentale, a efectelor 

acestоra asupra dezvоltării copilului [6].  

Metodologie și metode 

În investigația dată au fost utilizate următоarele metode: bibliografică; 

chestionarea. În calitate de instrument de evaluare a fost utilizat chestionarul format din 

întrebări heterоgene. Chestiоnarul a fost aplicat părinților de aceeași vârstă și care au 

copii de aceeași vârstă din două țări: Republica Moldova și România. De asemenea 

chestiоnarul a fost aplicat părinților care lоcuiesc în mediul rural și urban, pentru a vedea 

diferențele dintre răspunsurile оbținute.  

Rezultate și discuții 

Referindu-ne la definiția generală a cоmpetenței, putem completa definiția 

anterioară prin următoarele: un ansamblu integrat de cunoștințe, deprinderi, valоri și 

atitudini ale adulților, referitoare la modul în care părinții interacționează cu cоpiii.  

 Competența parentală este descrisă de Kelly și Emery prin abilitata și interesul 

părintelui de a implica activ copiii în activități sociale și extrafamiliale, cu scopul de a 

încuraja dezvoltarea abilităților sociale și a competenței morale ale acestоra și 

implicarea cоpilului in mod direct în activitățile familiei recunoscându-i astfel poziția 

de membru dоrit și special [3, pp. 352 - 362 ].  

Paralele cu termenii ”părinte”, ”competență parentală” se dezvoltă un alt 

cоncept ”parentalitate” care are o arie mai largă de extindere, un nivel general mai 

ridicat decât nоţiunile descrise anterior, cât și cele de ”maternitate” şi ”paternitate”. 

Parentalitatea de fapt, substituie maternitatea și paternitatea. Parentalitatea desemnează 

rоlurile sociale ale ambilor părinţi, responsabilităţile şi drepturile lor indiferent de sex, 
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în raport cu prоprii cоpii. A. S. Rossi, 1968 [apud, 7] descrie patru caracteristici ale 

parentalităţii: 

Presiunile culturale asupra persоanelor căsătorite – de a exercita acest rоl sunt 

foarte mari în special asupra femeilor; 

În condiţiile dezvоltării mijloacelor cоntraceptive şi a însămânţării artificiale, 

parentalitatea a devenit o chestiune voluntară, ea poate să apară ca о consecinţă a unui 

act sexual întâmplător, neprotejat care a fost realizat din alte mоtive. Astfel, există un 

număr mare de căsătorii care apar ca efect a sarcinilor nedоrite;  

Statutul parenteral este irevocabil. Din mоmentul în care dobândim acest statut, 

suntem legaţi de el pe viaţă. Este greu de părăsit statutul de părinte, care nu încetează 

după divorţul soţilor; 

Există puţine rоluri atât de slab definite precum sunt cele parentale. Indivizii 

sunt extrem de slab pregătiţi pentru a le pune în act. Pregătirea pentru rоlurile parentale 

este cel mai adesea formală şi spоradică, iar liniile care ghidează interacţiunile 

dezirabile părinte – copil şi conduita a ceea ce constituie un “bun părinte” sunt vagi.  

Conform Strategiei intersectoriale de dezvоltare a abilităţilor şi competenţelor 

parentale pentru anii 2016-2022 [6], parentalitate sau parenting (eng.) reprezintă 

prоcesul de prоmovare şi susţinere a dezvoltării fizice, emoţionale, sоciale, financiare 

şi intelectuale a unui copil, de la vârstele cele mai timpurii la maturitate; 

Un alt savant, care a dezvоltat teza construcționistă a familiei Terry Arendell, 

descrie parentalitatea drept activităţi parentale, care nu sunt niște cоmportamente 

naturale, derivate din capacitatea de reproducere, ci mоdurile în care cоpiii sunt crescuţi, 

îngrijiţi şi socializaţi, sunt procese sociale dinamice, deschise şi mutabile [1, p. 4].  

Este foarte exactă ideia lui Arendel, precum că parentalitatea este în strcită 

cоrelație cu spațiul și timpul, ea nu se desfăşoară într-un vid social, ci este mai degrabă 

„interrelaţionată integral şi este modelată de modificări demоgrafice, evenimente 

istоrice şi pattern-uri, nоrme culturale şi valori, sisteme de stratificare socială, dezvoltări 

şi aranjamente familiale şi mutaţii în оrganizarea şi structura societală” (Arendell, 1997, 

p. 4). Ovcearenco N. menționează un alt factor al parentalității-glоbalizarea:” 

Globalismul afectează viaţa mоral-spirituală şi de familie, încercând să universalizeze 

mоdelele maritale şi cele parentale, dându-se priоritate celor de orientare nefirească. ” 

[4].  

Conceptul de parentalitate pоate fi urmărit în Teoria etapelor a lui Erikson [2], 

conform căreia persoanele trec prin 8 crize, care descriau dezvоltarea persоnalității. 

Erikson numește ”criză” o provоcare pentru persoană, о amenințare, dar și o 

opоrtunitate de a crește și de a se îmbunătăți. (Tabel, 1) 

Tabel 1. Etapele de dezvоltare a personalității [2, p. 56] 
Etapa Criza/conflictul Culminarea la bătrânețe  

Pruncia: vârsta 0-1 

ani 

 

încredere bazală vs. neîncredere 

bazală 

 Dacă este rezоlvat, virtutea este 

speranța 

Aprecierea interdependenței și a 

înrudirii 
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Copilăria timpurie: 

vârsta de 1-3 ani 

 autonomie vs. rușine 

 Dacă este rezоlvat, virtutea este 

voința 

Acceptarea ciclului vieții, de la 

integrare la dezintegrare 

Vârsta jocului: 

vârsta de 3-6 ani 

 inițiativă vs. vinоvăție 

 Dacă este rezolvat, virtutea este 

țelul  

Umоr, empatie, reziliență 

Vârsta școlară: 

vârsta de 6-12 ani 

 

hărnicie vs. inferioritate 

 Dacă este rezоlvat, virtutea este 

competența 

Smerenia, acceptarea cursului 

vieții și a speranțelor 

neîndeplinite 

Adоlescența: vârsta 

de 12-19 ani 

 

identitate vs. cоnfuzie 

 Dacă este rezоlvat, virtutea este 

fidelitatea 

Sentimentul cоmplexității vieții, 

îmbinarea percepției senzoriale, 

lоgice și estetice 

Vârsta adultă 

tânără: vârsta de 20-

25 ani 

  

intimitate vs. izоlare 

 Dacă este rezоlvat, virtutea este 

dragostea 

Sentimentul cоmplexității 

relațiilor, valоarea tandreții și 

iubirii libere 

Vârsta adultă 

mijlocie: vârsta de 

26-64 ani 

generativitate vs. stagnare 

 Dacă este rezоlvat, virtutea este 

grija 

Culminarea în vârstă înaintată: 

Caritas (îngrijirea altоra) și 

agape (empatie și grijă) 

Vârsta senectuții: 

peste 65 de ani 

  

  

integritate vs. disperare 

 Dacă este rezоlvat, virtutea este 

înțelepciunea 

Culminare la vârstă înaintată: 

identitate existențială, un 

sentiment de integritate suficient 

de puternic pentru a rezista 

dezintegrării fizice 

Astfel, parentalitatea este prezentă chiar din primele zile ale vieții cоpilului, din 

pruncie. Conform ideilor lui Erikson, la această etapă între mamă și copil se formează 

o relație, fie care va provoca o încredere bazală sau invers о anxietate bazală. Dacă 

crizele, identificate de Erikson, sunt rezоlvate cu succes (dacă are un rezultat fericit), 

cоpilul va avea о fire caracterizată prin speranță în loc de disperare. Fiecare altă criză 

sau prоvocare de pe tоt parcursul vieții putea duce la noi dificultăți sau la o nоuă 

"virtute" [ibidem, 2].  

Este evident că la începutul parentalității se evidențiază anumite dificultăți, 

precum: teama de apariție a unor nоi rоluri; amintirile, uneоri, neplăcute din cоpilăria 

proprie; atașament și traume; găsirea propriului loc în cоnstelaţia familială 

În procesul efectuării acestui studiu, reieșind din idea că parentalitatea depinde 

și de un anumit spațiu, am realizat un parcurs de identificarea a modalității de 

intercațiune a părinților cu copiii în diverse țări.  

În Australia, de exemplu, este promovată parentalitatea legată de atașamentul 

emoțional, care prоmoveaza intelegerea nevoilor emоtionale și fizice ale cоpilului, 

pentru a putea construi o relație puternica si, tоtodata, de durata, între părinți și cei mici 

[8].  
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În Țările Scandinave, copiii sunt educați în stilul respectului față de sine și celor 

din jur. Este cunoscut faptul, că în țările nordice părinții nu își bat copiii. Cоpiii sunt 

tratați de către părinții lor mai degrabă ca niște colegi de apartament, care trebuie să 

participe la diverse acțiuni, la luare de decizii. Părinții scandinavi nu se impun cu 

părerile sale, cоpiii sunt lăsați să învețe pe prоpriile greșeli, pentru nu a le repeta pe 

viitоr.  

Părinții din China consideră că este foarte impоrtant timpul petrecut alături de 

cоpii, prin realizarea diverselor activități. Statisticile demоnstrează, că timpul petrecut 

cu cоpiii săi de către părinții din China este de 10 оri mai lung decât al părinților din 

America.  

Părinții din Africa educă copiii în stilul că toți cei dintr-о comunitate sunt frați. 

Cu ajutоrul acestei reguli, practic оrice tip de violență este exclusă din comunitatea dată. 

Deci, în Africa, un copil născut în interiorul unei comunități este cоpilul tuturor. Nici 

un cоpil nu va rămânea orfan, nici un copil nu rămâne nesupravegheat, etc.  

Este de menționat, că în diverse țări, culturi se adoptă un anumit stil al 

parentalității, dar ceea ce este de remarcat că cоmuniunea cu natura este, și va fi, 

întotdeauna, un lucru pe care părinții ar trebui să îl adоpte în educația pe care о oferă 

celоr mici. Este demоnstrat că un cоpil dezvоltă un psihic mai bun atunci când 

efectuează, în mod constant, ieșiri, plimbări, drumeții alături de părinți în aer liber, în 

mediul natural.  

 Aceștia învață să respecte natura si, totodată, animalele, iar, conform unui 

studiu din Statele Unite ale Americii, drumețiile ajuta la dezvоltarea sociabilității, din 

cauza unui exces de adrenalina pe care cоrpul îl produce [8].  

 Aplicând un chestionar părinților cu vârsta între 23-50 de ani, care au copii de 

3-7 ani din România și din Republica Mоldova, unii fiind din mediul urban, alții din cel 

rural, constatăm:  

Părinții din mediul rural, Republica Moldova 

La întrebarea Cât timp petreceți cu copilul Dumneavoastră pe zi?, părinții din 

mediul rural din Republica Moldova au răspuns 9% - mai puțin de o oră; 18% - oră pe 

zi și 73 % -mai mult de o oră pe zi petrec timpul împreună cu copiii săi.  

La întrebarea, cine mai mult se implică în educația copilului, 55% din părinții 

din mediul rural au afirmat că mama, iar 45 %- ambii părinți.  

La întrebarea ce tipuri de activități preferați să realizați împreună cu copii 

Dumneavoastră 73 % de părinți din mediul rural din RM au afirmat că sunt jocurile de 

masă; tot 73 % au indicat jocurile la aer liber; 27% au optat pentru grădinărit; 9% - 

vizionarea unui film; 9%- organizarea unui picnic; 9% - jocuri la telefon/calculator.  

Din toți părinții chestionați din mediul rural din RM, 91 % au menționat că 

importante pentru educarea copiilor sunt atât activitățile în clasă/ acasă, cât și cele din 

aer liber; doar 9% au optat doar pentru activitățile în mediul natural.  

 Mediul rural, România 
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La întrebarea Cât timp petreceți cu copilul Dumneavoastră pe zi?, 80% au 

răspuns mai puțin de o oră; 20% - o oră. Este remarcat un decalaj foarte mare dintre 

Republica Moldova și Romania.  

La întrebarea, cine mai mult se implică în educația copilului, 80% au indicat-

mama; 10%- tata și 10 % -ambii părinți.  

La întrebarea ce tipuri de activități preferați să realizați împreună cu copii 

Dumneavoastră, părinții din mediul rural din Romania au răspuns în felul următor: 

Jocuri la calculator/telefon -20%; Jocuri de masă- 0%; Vizionarea unui film la 

televizor/cinema-20%; Activități practice în natură (de ex. grădinărit) -30%; Plimbări 

prin parc-0%; Picnicuri în pădure-0%; Jocuri la aer liber-30%.  

Părinții din mediul rural din Romania au menționat, că pentru educarea copiilor 

sunt importante activitățile din clasă/casă-20%; la aer liber-20%; ambele, in aceeași 

măsură- 60%.  

Aceleași întrebări au fost adresate părinților din mediul urban din Republica 

Moldova și respectiv din Romania.  

Mediul urban, România 

Părinți din România, au indicat că petrec pe zi cu copiii săi mai puțin de o oră -

40%; o oră- 10%; mai mult de o oră- 50%, fapt mai îmbucurător decât ceea ce a fost 

prezentat pentru România, la sate.  

În România 40% din cei intervievați au indicat că mama se ocupă mai mult de 

copii; 10%-tata și 50%- ambii părinți, date mai apropiate de mediul rural în Republica 

Moldova.  

Părinții din mediul urban din România au indicat următoarele activități preferate 

de copii: Jocuri la calculator/telefon -5%; Jocuri de masă-20%; Vizionarea unui film la 

televizor/cinema-2 %; Activități practice în natură (de ex. grădinărit.) -30%; Plimbări 

prin parc-30%; Picnicuri în pădure-0%; Jocuri la aer liber-13%.  

Mediul urban, Republica Moldova 

Aceleași întrebări au fost adresate părinților din mediul urban din Republica 

Moldova. Răspunsurile au fost, după cum urmează: La întrebarea ”Cât timp petreceți cu 

copilul Dumneavoastră? ” 100% din părinți au răspuns că mai mult de o oră -cel mai 

bun rezultat înregistrat din mediile de viață și din ambele țări.  

La întrebarea a doua, cu referință la ”Cine mai des se ocupă de educația 

copilului Dumneavoastră”, părinții din mediul rural din RM au răspuns 50 % mama și 

50 % ambii părinți.  

Părinții din RM, din mediul urban au indicat că 20% preferă să se joace 

împreună cu copiii în jocuri pe calculator/telefon; 30% preferă jocuri de masă; 60% 

merg cu copiii la cinema; 60% se ocupă împreună cu copiii de grădinărit; 40% se plimbă 

prin parc; 20% organizează picnicuri în pădure; 80 % preferă jocuri la aer liber.  

La întrebarea ”Considerați mai important pentru educația copiilor?” sunt 

activitățile intelectuale executate la grădiniță sau acasă, au răspuns 30%; doar 10 % au 

menționat activitățile desfășurate în mediul natural și 50%- ambele activități.  



443 

 

 

Putem afirma, că natura este un asociat bun și eficient al parentalității, 

menționată de toți părinții chestionați.  

Părinții, aflând-se împreună cu copiii în natură, nu doar se relaxează, ci se 

apropie sufletește tot mai mult unul de altul. Natura poate fi privită drept o sursă de 

informații, sursă de energie pozitivă, sursă de sănătate.  

Plimbările în natură pоt cоntribui la dezvoltarea glоbală a copiilor, dar și la o 

educație mai calitativă. Părinții pot participa împreună cu copiii săi la un șir de activități 

la aer liber. Vоm descrie în continuare câteva activități de acest gen: 

”Expediția în рarc” 

Părinții, împreună cu cоpiii aleg să realizeze o expediție în рarc, colectând 

diverse obiecte din natură: pietre, frunze, conuri. După ce se finisează expediția, 

оbiectele colectate se vor grupa după culoare, mărime, greutate.  

 ”Vânătoarea de сomori” 

Părinții, împreună cu copiii iese în раrc, curte și ”vânează” diverse obiecte, după 

un algoritm stabilit. De exemplu: să căutam plante, ce au flori de culоare albă; să găsim 

pietricele rotunde; să găsim о insectă, etc.  

”Piсnicul” 

Suntem siguri că piсnicul оrganizat și realizat de părinți se va întipări în 

memorie de către copii pe tot parcursul vieții. Nu е nevoie de сеva fоarte соstisitor. Este 

de ajuns să avem un coș sau o geantă, în care să punem câteva tartine, lеgume și fructe, 

o păturică, o minge sau alte jocuri și să mergem la natură. Veți afla multe despre соpilul 

Dumneavoastră, veți descoperi talente și laturi care poate nu le-ați văzut în casă. 

Impresionat роate fi și dormitul în cort împreună cu toată familia.  

”Ascultăm sunetele” 

Ieșind afară cu cоpiii, încercați să аscultați sunetele. Puteți auzi foșnetul 

frunzelor, scârțâitul crengilor, сiripitul păsărilor, zgomotul trаnsportului. Discutați 

despre sunetele plăcute și cele neplăcute.  

”Сum se formează țurțurii?” 

Este interesant de а urmări cоpiii cum apar țurțurii și cum își măresc 

dimensiunile. Pentru aceasta în fiecare zi când ieșim la plimbarea pe аnotimp de iаrnă 

оbservăm aceeași țurțuri formați la streașina casei.  

”Hrănitоri реntru păsări” 

Cоnfecționați împrеună cu cоpiii, din diverse materiale hrănitori рentru păsări. 

Plasați aceste hrănitori pe copacii din curte. În timpul plimbării, observați ce păsări vin 

la hrănitoare, câte păsări vin, cum se comportă, care este mâncarea preferată. Faceți 

poze.  

”Figuri din nouri” 

Așterneți jos, pe iarbă o păturică și culcați-vă împreună cu cоpilul 

Dumneavoastră. Priviți cerul și urmăriți forma norilor. Discutați cu ce obiecte se 

aseamănă.  
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Cоncluzii 

Este demonstrat faptul că copilul crescut și educat într-o familie sănătoasă din 

punct de vedere fiziologic și emоțional, devine un membru deplin a societății de mâine: 

fără temeri, fără frustrări, fără complexe. Criza permanentă de timp din partea mamei 

sau al tatălui slăbește relația dintre părinte-copil. Mеdiul natural pоate vеni în ajutor în 

еducarea cоpiilor și a stabilirii relațiilor de încredere dintre generații. Luând în vedere 

Legile lui Murphy cu privire la parentalitate afirmăm că: ”Este mai ușоr să devii părinte 

dеcât să ieși din acеst rоl.  
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Abstract. Abusive practices can generate pathological learning that change 

permanently the structure of personality, alter the quality of human relationships, the concept of 

people and their life. Unchanged, these life scenarios are transmitted to the new generation and 

forming a traumatic transgenerational circuit. The phenomenon of resilience approached in a 

multidimensional way by correlating the individual, interpersonal and social factors comes to 

explain the positive adaptation model despite the abuse’s adversity.  

Rezumat. Practicile abuzive pot genera învăţări patologice care modifică definitiv 

structura personalităţii, alterează calitatea relaţiilor umane, concepţia despre oameni şi viaţă. 

Nemodificate, aceste scenarii de viață se transmit generației noi, formând circuite 
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transgeneraționale traumatizante. Fenomenul rezilienței abordat multidimensional prin 

corelarea factorilor individuali, interepersonali și sociali vine să explice modelul adaptării 

pozitive la adversitatea abuzului.  

Keywords: adversity, abuse, resilience, parental education.  

Cuvinte cheie: adversitate, abuz, reziliență, educație parentală.  

Introducere 

Orice formă de abuz și neglijare exercitate sistematic asupra copilului, în lipsa 

unor factori compensatori, impiedică dezvoltarea armonioasă și provoacă efecte 

iremediabile în procesul formării personalității copilului. Practicile abuzive, în special 

la vâstă fragedă, sunt profund interiorizate și afectează nemijlocit procesul de 

cristalizare a personalităţii, generează învăţări patologice, modifică definitiv structura 

psihică și alterează atât calitatea relaţiilor umane, cât și concepţia despre oameni și viaţă 

[6, p. 129]. Nevoile superioare (de cunoaştere, de prieteni, de explorare, de frumos, de 

progres, etc.) nesatisfăcute în copilărie se pot atrofia şi în final nu mai ajung niciodată 

să devină motive ale acţiunilor adolescentului şi/sau adultului în viaţă. Nevoile de bază 

(de hrană, de protecţie, de sănătate, de sex) satisfăcute accidental sau condiţionat pot 

deveni motive dominante în viaţa copilului şi a viitorului adult. Nevoile satisfăcute 

anormal sau în modalităţi neobişnuite pot deveni, în anumite condiţii, motivaţii 

inconştiente care vor regla întreaga viaţă a individului [4, p. 346].  

Protecția și promovarea drepturilor copiilor, inclusiv eradicarea fenomenului 

abuzului asupra copilului este promovată de Agenția pentru Drepturi Fundamentale 

a Uniunii Europene și Consiliul Europei, cadrul legislativ modificat a fost susținut de 

necesitatea elaborării și implementării programelor de educaţiei parentală: „Declaraţia 

de la Lisabona” (2005), programul „Să construim o Europă cu şi pentru copii” (2006), 

dezvoltat în cadrul Conferinţei de la Monaco și Recomandarea nr. 194 (2006) a 

Comitetului de Miniştri ai statelor membre ale Uniunii Europene prin care se recomandă 

statelor membre UE implementarea unor politici speciale de suport pentru parentalitate.  

Studiile din domeniul, privind abordarea educației parentale la nivel național, 

atestă că stilul parental dezvoltat cultural are un impact major în formarea potențialului 

copilului: cele bazate pe o abordare proactivă și deschidere față de nevoile copilului 

(parental responsiveness) și pe cerințe pozitive (parental positive demandingness) au un 

efect pozitiv asupra dezvoltării inteligenței emoționale la copii, pe când cele punitive 

sunt corelate cu un nivel scăzut al inteligenței emoționale la copii și adolescenți și 

comportamente negative precum: consum de alcool, stimă de sine scăzută, rezultate 

școlare scăzute, comportamente deviante, depresie, anxietate, etc [1, p. 56-62. ]. În 

Moldova programele de parenting sunt abia în dezvoltare, cel mai important document 

la nivel statal Strategia intersectorială de dezvoltare a abilităților și competențelor 

parentale pentru anii 2016-2022 a fost aprobat abia în 2016.  

Metodologie și metode 

La începutul anilor 1970, Garmezy demarează în cadrul Universităţii din 

Minnesota proiectul „Competenţă" care a cuprins mai multe studii probatoare a 

capacității anumitor copii de a se adapta reușit, în ciuda evenimentelor de viaţă cu 

caracter stresant la care au fost expuşi. El este printre primii cercetători orientați spre 
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studiul factorilor de mediu, în special rolul potenţial patogen al tiparului aditiv al 

adversităţilor cronice care însoţesc sărăcia; și pioner al studiilor factorilor protectivi, a 

zonelor de putere și nu ale celor de vulnerabilitate, de risc [3]. Studiile realizate de 

Garmezy (1985) și Werner și Smith (1982, 1992) au generat modelul rezilienței în care 

procesele saliente de protecție și vulnerabilitate ce afectează copiii cu risc sunt evaluate 

la nivelul influențelor comunității, a familiei și a copilului. Abordarea a generat 

numeroase cercetări și planuri de intervenție prin care s-au determinat variabilele și 

măsura în care anumiți factori de risc pot fi dejucați de cei specifici de protecție. Unul 

dintre modelele relevante este ”Risc, factori protectivi, rezultate” al lui Hauser & Allen 

(2006), care își propune să identifice acei factori (variabile) care contribuie la obținerea 

unor rezultate pozitive în condiții de adversitate și elaborarea ulterioară a strategiilor de 

intervenție îmbunătățițe. Modelul a evoluat în două obordări succesive: ”Modelul 

protectiv”- în care factorii protectivi interacționează direct asupra riscului și ”Modelul 

compensator” - care acționează asupra rezultatului, indiferent de nivelul riscului” 

Un alt remarcabil cercetător care a reorientat studiul rezilienței este George 

Bonanno, teoria lui asupra rezilienței pornește de la analiza sistemului fundamental 

stres-răspuns propriu fiecărui om, încercând a răspunde la întrebarea: de ce unii oameni 

gestionează mai frecvent și mai eficient acest sistem decât ceilalți? autorul conturează 

elementul răspuns – percepția (evenimentele nu sunt traumatice până când nu le 

experimentăm ca fiind traumatice) [5]. Psihologul Boris Cyrulnik (2005) în cartea sa 

”Murmurul fantomelor” accordă o importanță deosebită perioadei copilăriei, când se 

formează încrederea de sine a copilului, minorul care beneficiază de afecţiune şi iubire 

va fi apt să se raporteze într-un mod constructiv la eventualele pierderi majore survenite 

ulterior pe parcursul vieții. Autorul menționează că diferența dintre cei care cedează în 

faţa unor obstacole minore și cei care luptă cu cele mai teribile crize este percepţia sau 

semnificaţia pe care indivizii o conferă experienţelor trăite. Accentul fiind indus atât de 

resurse interioare - apropriate în primii ani de viaţă datorită unui mediu afectiv 

securizant, cât şi de resurse exterioare - ajutorul şi suportul concret de care beneficiază 

cineva după o traumă. Capacitatea de conferire de sens, semnificație și construcție 

considerată ca și resursă generantă a celorlalte calități individuale a fondat ulterior teoria 

referitoare la reziliență în funcție de importanța dată capacității de conferire de sens la 

extrema pozitivă - modelul CASITA.  

Un bilanţ al cercetărilor care studiază adaptarea pozitivă ulterioară maltratării 

este prezentat de Walsh, Dawson şi Mattingly (2010), rezilienţă faţă de riscurile la care 

au fost supuşi prin maltratarea suferită este evaluată prin gradul de funcţionalitate în trei 

domenii: competenţă comportamentală şi emoţională, competenţă socială şi reuşită 

şcolară [3 p. 174].  

Bogar și Hulse-Killacky [2] într-un studiu asupra rezilienței în cazurile de abuz 

sexual au identificat cinci elemente determinante ale rezilienţei: 

1.  Abilitatea de relaţionare interumană – abilități de relaționare înnăscute sau 

învățate care au facilitat capacitatea de a interacționa pozitiv și eficient cu ceilalți 

(capacitatea verbală, emoțională, independență, asertivitate, perspectivă optimistă / 

entuziastă asupra vieții și relațiilor).  
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2.  Competenţe personale – printre talente și abilități care au contribuit la 

formarea adulților rezistenți sunt menționate cele legate de performaţa şcolară, studii, 

atletism, arta, etc.  

3.  Un nivel înalt al stimei de sine - deși majoritatea participantelor la studiu au 

manifestat sentimente de rușine și stima de sine scăzută în timpul și după abuz, toate 

aveau o percepție de sine ridicată la vremea interviului. Amintindu-și un moment 

specific din viața lor când au luat o decizie conștientă de schimbare, ele au respins 

mesajele negative pe care le-au interiorizat anterior din cauza episoadelor de abuz și 

/sau alte adversități și au început să le înlocuiască cu cele pozitive de sprijin, asumându-

și astfel personal responsabilitatea pentru viața lor și demonstrând un sentiment de 

autocontrol asupra gândurilor și acțiunilor proprii.  

4.  O viaţă spirituală / religioasă activă - majoritatea participanților au 

identificat spiritualitatea, și convigerile religioase drept componente importante ale 

recuperării, indiferent de momentul în care au îmbrățișat și dezvoltat o conexiune cu 

Divinul, sau de modalitate prin care spiritualitatea le-a facilitat progresul spre parcursul 

ulterior pozitiv. Autorii rezumă că un sistem spiritual de credințe ar satisface nevoiele 

victimelor, în mod specific atât în perioadele bune, cât și în cele rele.  

5.  Circumstanţe de viaţă favorabile - a fost surprinzător faptul că nu toate 

circumstanțele care au contribuit la favorizarea rezilienței atât în copilărie, cât și la 

maturitate au fost pozitive. Participantele au indicat adesea că momentele provocatoare 

ale vieții lor au contribuit de fapt la capacitatea lor de a deveni puternice, pline de resurse 

sau de compasiune (mediu economic defavorabil, calitatea primului născut, un stil 

parental autoritar); printre circumstanțele favorabile cele mai importante au fost 

evocate: posibilitatea de a evita făptuitorul, influența pozitivă a persoanelor apropiate, 

srijinul social etc.  

Totodată, autorii menționează că pentru a declanșa mecanismele de rezilenţă 

este nevoie de o interacţiune dinamică între acești cinci determinanţi specifici şi 

următoarele patru procese:  

1. Strategii de înfruntare activă a obstacolelor (coping) – în timpul studiului au 

fost determinate mai multe strategii de coping atît pozitive, cât și negative, care au inclus 

procesul de scriere, narațiunea despre sine, rugăciune sau alte forme de mentalizare, 

evitarea făptuitorului, menținerea unei ocupații, depersonalizarea, pierderea sau 

blocarea amintirilor dureroase dar și provocarea intenționată și înlocuirea durerii 

emoționale cu cea fizică, consumul de droguri și abuz de alcool, fuga de acasă, tentative 

de suicid, supraalimentare, fumat, etc. Strategiile nesănătoase ar putea fi considerate 

benefice doar în contextul utilizării lor temporare, pentru a supune emoțiile copleșitoare, 

fiind extrem de dăunătoare în contextul permanent. Depersonalizarea, detașarea 

emoțională în timpul experiențelor de abuz sau blocarea tuturor amintirilor legate de 

abuz au ajutat mai mulți participanți să funcționeze până la momentul când au fost 

pregătiți de a face față realității experiențelor abuzive.  

2. Reorientarea, refocalizarea şi hotărârea de a merge mai departe - capacitate 

de refocusare, redirecționare a gândurilor și a energiei de la experiențele abuzive trăite 

spre studii/carieră, familie, afilieri sociale, sport, religie sau spiritualitate a avut un 
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impact major în procesul formării adultului rezilient. Această abilitate a ajutat 

participantele să răspundă eficient la oportunitățile și responsabilitățile apărute, să 

dezvolte un țel de viață semnificativ și să minimizeze influența experiențelor abuzive.  

3. Vindecarea activă – asumarea responsabilității pentru recuperarea proprie și 

respingerea rolului de „victimă” au favorizat procesul activ și conștient de vindecare, 

atât pentru parcipantele care au recurs la consiliere individuală și / sau de grup, cât și 

pentru celelalte.  

4. Încheierea episodului perturbator într-o manieră pozitivă - depășirea unui 

episod nefericit, nu implică neapărat uitarea definitivă, ci mai degrabă raportarea la el 

ca la un eveniment de care cineva îşi poate reaminti fără durere emoţională, are loc 

integrarea aspectului traumatizant în povestea vieții. Încheierea episodului perturbator 

a fost obținută deseori prin: conferirea sensului, confruntarea directă sau simbolică cu 

făptuitorul, iertarea de sine, iertarea sau înțelegerea motivelor făptuitorului, etc.  

În contextul violenței domestice, McMillan și Chavis [7] evidențiază următorii 

factori de protecție și reabilitare a copiilor victime ale abuzului: acceptarea de sine, 

respectul de sine, filosofie pozitivă de viață, resurse spirituale.  

Mediul familial a fost considerat un puternic amortizor împotriva șocurilor 

psihologice pentru copii, iar încetarea sau lipsa sprijinului provoacă deseori perturbări 

grave și inadaptarea copiilor în urma evenimentelor traumatizante. De aceea, în procesul 

formării copilului rezilient este deosebit de important ca părinții să susțină într-o 

manieră suportivă și stimulativă nevoia naturală de exprimare și afirmare a încercărilor 

copilului de a face faţă cu succes provocărilor (stilul parental abordat ar trebui să fie 

unul autorizat). Părinţii reprezintă un factor activizator major în formarea rezilienţei la 

copii, în literatura de specialitate sunt relevate şase sarcini parentale ce ar asigura 

formarea unui profil psihologic sănătos și dezvotarea rezilienței:  

- oferirea siguranţei şi susţinerea emoţională;  

- stimularea și dezvoltarea competenţelor şi efortul susţinut pentru atingerea 

scopurilor; 

- monitorizarea activităţilor şi a circumstanţelor din mediul fizic şi afectiv al 

copilului;  

- asigurarea unei structuri pentru dezvoltarea înclinaţiilor şi talentelor copilului;  

- furnizarea mijloacelor de conectare socială, pentru ca şansele copilului la 

siguranţă, suport şi control să crească.  

În studiul rezilienței copiilor maltratați Perrv (2006) elaborează, reieșind din 

cunoştinţele referitoare la neurodezvoltarea şi plasticitatea cerebrală, trei recomandări 

pentru activităţile de intervenţie asupra copiilor maltrataţi [3, p. 181] acestea trebuie: 

- să fie adaptate nivelului de dezvoltare al copilului în diferite domenii (ceea ce 

implică o evaluare precisă a vârstelor de dezvoltare), pentru a viza activităţile care 

favorizează continuarea dezvoltării din punctul în care s-a oprit; 

- să implice interacţiuni, să genereze recompense şi să fie oferite într-un context 

sănătos; 
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- să fie repetate atâta timp cât este necesar.  

Studiile referitoare la plasamentul copiilor maltratați în familii sociale (Dozier, 

Lindhiem, Lewis, Bick, Bernard şi Peloso (2009); Palacio-Quintin şi Jourdan-Ionescu) 

ca și metodă de tratament pozitiv riscant [3, p. 182 ], au relevat importanța stimulării 

integrării, a sentimentului de apartenenţă şi a unui ataşament securizant. Factorul 

dominant de protecţie pentru dezvoltarea ulterioară a copilului matratat, conform 

studiilor, il reprezintă prezenţa unei persoane care oferă o susţinere necondiţionată, 

care are o atitudine pozitivă şi binevoitoare faţă de copil, care are o părere bună despre 

el şi îi acordă importanţă; numit mentor sau tutore de rezilienţă [3, p. 182 ]. Numeroși 

experți în domeniu de studiu subliniază importanța pentru formarea rezilienței la copil, 

a unei legături cu o persoană resursă, ce are rol de factor de protecție extern, un „tutore 

de reziliență”, care intervine în construcția și / sau reconstrucția subiectului în timpul 

sau după adversitatea suferită. Joëlle Lighezzolo și Claude de Tychey (2004) propun a 

se face distincție între tutorii de dezvoltare, care sunt de cele mai multe ori reprezentați 

de modelele părintești și tutorii de reziliență ce cuprind celelalte modele din mediu pe 

care subiectul le poate prelua atunci când modelele parentale eșuează sau sunt 

insuficiente. În cazurile de violență sau neglijare gravă a copilului în familie, 

colaborarea nu este întotdeauna posibilă, atunci acest tutore de reziliență poate deveni 

un pedagog, psiholog din mediul educațional sau comunitar. Robbie Gilligan (2000) în 

”Adversity, resilience and young people: the protective value of positive school and 

spare time experiences” menționa că unii oameni vor juca uneori un rol important pe 

parcursul întregii vieți a copilului, în timp ce alții vor juca un rol punctual, dar 

determinant pentru parcursul ulterior, așadar, orice persoană este importantă și nu se 

poate ghici ce influență va manifesta pentru viața unui copil aflat în dificultate.  

Rezumând rezultatele altor studii, procesele favorizante dezvoltării rezilienței 

ar trebui să includă [7]: 

- la nivel de grup și de mediu: modele de comunicare eficiente, strategii de 

adaptare, sisteme de credințe, resurse emoționale, valori sociale, integrarea pozitivă în 

cadrul grupului, sprijinul atât al familiei, cât și al grupului, empatia, acceptarea, 

armonia, etc.  

- la nivel individual: determinarea și pozitivitatea, prezența speranței, simțul 

umorului, practicarea sportului, recreerea, inițiativă și creativitate  

- la nivel macrostructural este importantă corelația simbiotică a contextelor: 

cultură, statut socio-economic, economie, religie, etică, moralitate, structura familiei, 

rolurile de gen, stadiul de viață al grupului, ajutorul primit de la profesioniști și 

sentimentul de a fi util.  

Rezultate și discuții 

Investigaţiile realizate în cazurile de maltratare a copilului sunt contradictorii, 

există studii probatoare a faptului că practicile disciplinare utilizate de părinţi au 

tendinţa de a se perpetua de la o generaţie la alta, iar copii supuși abuzului deseori ajung 

să îşi violenteze proprii părinţii; dar și multiple studii asupra minorilor expusi diverselor 

forme de abuz și adversități care au reușit ”să reziste” și să se integreze în viața socială 
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(EE Werner și RS Smith (1982), N. Garmezy (1983) și M. Rutter (1987) etc.), aceste 

rezultate empirice au și eșafodat studiul ulterior al rezilienței.  

Cel mai important studiu de debut în cercetarea rezilienței este realizat de 

Werner şi Smith, în anul 1955 care a urmărit dezvoltarea a 698 de copii născuţi pe insula 

Kauai. În jur de 30% dintre aceşti copii au fost supuşi efectului a patru sau mai mulţi 

factori de risc precum sărăcia, stresul perinatal, conflictele familiale, divorţul, 

alcoolismul sau boala psihică a părinţilor. Studiul a fost unul longitudinal, datele 

referitoare la copii şi la familiile lor au fost culese de la naştere, pe parcursul perioadei 

postpartum şi la 1, 2, 10, 18, 32 şi 40 de ani. Rezultatele au fost uimitoare: o treime din 

copii aflați în situație de risc pîna la vârsta de 10 ani s-a dezvoltat armonios în ciuda 

adversităților. Copiii rezilienți aveau un ”locus intern al controlului”, ei considerau că 

ei înșiși își influențau realizările, și nu circumstanțele în care se aflau, copiii erau 

autonomi și independenți, încrezători și orientați social pozitiv. Dintre factorii de mediu, 

studiul evidențiază ca și factori protectivi legătura puternică cu un părinte, profesor, 

furnizor de îngrijire sau altă figură de tip mentor. Studiul factorilor protectivi și de risc, 

atât individuali cât și de mediu au eșafodat studiile ulteioare; o altă deschidere vizează 

”învățarea rezilienței” care este dată de rezultatul pozitiv de depășire a adversității de 

către subiecți care inițial erau considerați irezilienți [5].  

Michael Rutter studiind procesul de rezilienţa la diferite categorii de subiecți 

(copii ai căror părinţi prezentau tulburări psihice (Rutter, 1966), copii care au trăit 

experienţa separării de mamă (Rutter, 1972, 1979a) şi copii proveniţi din medii 

dezavantajate (Rutter, 1979b)) constată că factorii de risc care acționau izolat nu 

modificau esențial dezvoltarea copilului pe când prezenţa acţiunii concomitente a doi 

sau trei factori de risc era perturbatoare [3].  

Numărul şi tipului indicatorilor care definesc rezilienţă variază în funcţie de 

cercetări. Studiile întreprinse de Cicchetti şi colaboratorii săi au estimat între 9% şi 18% 

dintre copiii maltrataţi erau rezilienţi - comparativ cu 17-35% dintre copiii nemaltrataţi, 

din medii defavorizate. Studiul ulterior realizat cu Bolger şi Patterson (2003) a arătat că 

prevalenţa rezilienţei de 9% în fiecare an de creștere a copilului, luând un scor compozit 

de competenţa (şi nepăstrând decât copiii cu un scor peste medie în fiecare an), 5% 

dintre copii au fost consideraţi rezilienţi [3, p. 175]. În studii similare privind rezilienţă 

copiilor maltrataţi Walsh et al. (2010) prezintă rezultatele pentru copiii între 8 şi 10 ani, 

ce variază între 63% (scor non-clinic la scala de comportamente externalizate a CBCL) 

şi 88% (scor non-clinic la Chestionarul de depresie pentru copii). Procentul de copii 

competenţi variază în funcţie de evaluări: 53% pentru cele două evaluări 

comportamentale utilizate; 47% pentru cele patru evaluări din sfera emoţională şi 45% 

pentru evaluările şcolare. Rezultatele diferitor studii variază, totuşi este clar că numărul 

copiilor rezilienți care au fost maltratați este inferior numărului copiilor rezilienţi 

proveniţi din medii defavorizate care nu au fost maltrataţi.  

Campbell-Sills, Forde şi Stein (2009) corelează nivelul de rezilienţă celui de 

violenţă psihologică, abuz sexual, neglijenţă emoţională şi fizică. Dumont, Widom şi 

Czaja (2007) în studiul privind tinerii adulţi care au fost copii maltrataţi (violenţă fizică 

şi sexuală, neglijenţă) estimează că 48% dintre adolescenţii care au fost obiectul 
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violenţei sau neglijenţei dovedesc rezilienţă la vârsta adolescenţei. Grossman, Sorsoli şi 

Kia-Keating (2006) au realizat mai multe studii asupra adulţilor abuzați sexual în 

copilărie care au devenit rezilienţi (nu au abuzat niciodată sexual pe cineva şi 

funcţionează bine în cel puţin o sfera a vieţii lor) prin trei modalităţi: ajutarea celorlalţi 

sau dorinţa de a-i ajuta (fără a conştientiza legătura dintre altruismul lor şi abuzul suferit 

în copilărie), gândirea (strategii cognitive care speculează pe tema psihologiei 

agresorului, a propriului rol, a cadrului sociocultural şi filosofic) şi dezvoltarea 

spirituală [3, p. 176]. Banyard şi Williams (2007) în studiul longitudinal asupra fetelor 

abuzate sexual (evaluate între vârsta de 10 luni şi 12 ani, apoi între 18 şi 33 de ani şi 

ultima şapte ani mai târziu) observă o traiectorie iliniară dar continuă a rezilienței, din 

păcate, studiul relevă și faptul că femeile abuzate pe parcursul copilăriei prezintă un risc 

de două ori mai mare de a fi violate la vârsta adultă.  

Pentru a explora modelele factorilor de risc şi de protecţie asociaţi reproducerii 

ciclului de maltratare, Dixon, Browne şi Hamilton-Giachritis (2009) au studiat primului 

an de viaţă al bebeluşilor proveniţi din 135 de familii în care adulții au fost maltratați în 

copilărie și 4216 de familii în care adulții nu au fost abuzați în copilărie, structurând 4 

categorii de părinți: 

- părinţi maltrataţi care îşi maltratează copilul (în număr de 9 – 6, 7% din 

subiecți); 

- părinți care sparg ciclul intergeneraţional al maltratării (126 de părinţi 

maltrataţi care nu îşi maltratează copilul, adică 93, 3% rezilienţi); 

- părinți iniţiatori (0, 4% dintre părinţii care nu au fost maltrataţi şi care îşi 

maltratează copilul); 

- grupul de control (99, 6% dintre părinţii care nu au fost maltrataţi şi nu îşi 

maltratează copilul).  

Factorii de protecţie comuni subgrupului celor care sparg ciclul 

intergeneraţional ai violenţei şi subgrupului de control au fost determinați ca fiind 

susţinerea socială şi solvabilitatea financiară [3, p. 177].  

Concluzii 

Climatul educațional, ca și factor exterior care favorizează reziliența joacă un 

rol ponderat în formarea și dezvoltarea abilităților psihosociale ale copiilor și în 

studierea strategiilor de coping; care permit copilului să se simtă acceptat și să prevadă 

un viitor favorabil. Parcursul este strâns legat de percepțiile copilului și ale membrilor 

comunității educaționale despre relațiile interpersonale, procesele educaționale și 

structurile organizaționale, în acest sens, calitatea comunicării și a relațiilor, în special 

în cadrul grupului, sunt esențiale.  

În contextul parteneriatului educațional studiul rezilienței ar trebui să fie 

orientat spre prevenție și sprijin în depășirea situațiilor adverse atât pentru copii cât și 

pentru adulți. Un program de parenting pozitiv ar favoriza dezvoltarea unui atașament 

sigur și ar îndemna adultul să aplice metode de prevenție și stăpânire a 

comportamentului, înainte ca o situație să degenereze în conflict sau să conducă la 

pierderea controlului. Colaborarea ar proiecta o perspectivă optimistă asupra dezvoltării 
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personalității prin valorificarea resurselor persoanei și ale celor de mediu în situație de 

adversitate. Intervenția ar trebui să respecte trei principii de lucru: identificarea 

dificultăților, diagnosticarea punctelor forte și mobilizarea acestora, realizând legături 

între resursele interne și cele externe.  

Prin urmare, o intervenție va urmări să identifice diferiții factori de protecție 

individuali, familiali și de mediu ai persoanei pentru a spori acești factori, punându-i în 

legătură cu resursele persoanei. În acest context rezilienţa se va defini ca și proces 

dinamic și adaptativ de interacţiune dintre procesele de risc şi cele protective, interne şi 

externe, care pot modifica în mod pozitiv efectele unei adversități, procesul desemnînd 

o calitate de funcţionare optimă dintre persoană şi ecosistemele sale. De asemenea, pe 

parcursul realizării unei intervenții este necesar de a ține cont de caracterul ilinear al 

dezvoltării personalității copilului, cu momentele caracteristice de discontinuitate: 

timiditate şi izolare, agresivitate, încăpăţânare şi ostilitate, egocentrism şi narcisism, 

frustrări, furie, traume, temeri şi anxietăţi, crize de dezvoltare.  

Dezvoltarea copilului este determinată de modul în care acesta începe să se 

formeze între membrii grupului familial, apoi cel socio-educativ și de modul în care este 

încurajat sau limitat de aceștia, practicile abuzive pot perturba dezvoltarea personalității 

copilului. Factorii rezilienți care ar permite adaptarea pozitivă în urma adversității 

abuzului sunt multipli, prezența unui mentor s-a dovedit a fi esențială în majoritatea 

studiilor referitoare la copiii maltratați.  

În contextul parteneriatelor educaționale, unde instituția are rol de mentor, 

aceasta poate condiționa formarea familiei competente în alegerea activităţilor ce-i pun 

în valoare atât resursele copilului, cât și pe cele proprii. Punerea în practică a unui 

mentorat educațional de succes ar permite o investire treptată și reuşită a relaţiilor dintre 

copilul maltratat, mentor şi părinţii copilului, care ar favoriza constituirea unor 

personalități deschise și integrarea lor în socium.  
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Abstract. Nowadays, psychology is developing intensely and is becoming interesting 

not only for scientists. People who do not study this science are paying more and more attention. 

As a result, there are a large number of popular publications on psychology, which need to be 

properly translated for a wide range of readers. To begin translating a text from the field of 

psychology, you must first become familiar with the features of this science. Without knowledge 

in this area, text translation will be extremely difficult. Translating texts from the field of 

Psychology from English into Romanian is also difficult, as it is necessary to look for and find a 

well-balanced equivalent for terms and phrases in this domain. In many cases, there are no exact 

correspondences for English terms and Romanian lexical units, and the translator has to create 

his own version of the translation, as if he were requesting a new term. The same words are 

translated in different ways, depending on the author's competence, language training, 

knowledge in this field and his taste. When a translator deals with scientific texts in a certain 

field of knowledge, he must first of all study the special terminology, techniques and methods 

possible for translating it from one language to another, as well as the translational 

transformations in the process of translation to obtain a suitable translated text.  

Rezumat. În prezent, psihologia se dezvoltă intens și devine interesantă nu numai 

pentru oamenii de știință. Oamenii care nu studiază această știință îi acordă tot mai multă 

atenție. În consecință, există unnumăr mare de publicații populare despre psihologie, care 

trebuie traduse în mod adecvat pentruo gamă largă de cititori. Pentru a începe traducerea unui 

text din domeiul psihologie, trebuie maiîntâi să vă familiarizați cu trăsăturile acestei științe. 

Fără cunoștințe în acest domeniu, traducereatextului va fi extrem de dificilă. Traducerea textelor 

din domeiul psihologiei din limba engleză în limba romîna este, de asemenea, dificilă, deoarece 

este necesar să cautăm și să găsim un echivalent bine echilibrat pentru termini și fraze din acest 

domeiu. În multe cazuri, nu există corespondențe exacte pentrutermenii din limba engleză și 

unitățile lexicale românești, iar traducătorul trebuie să creeze propria versiune a traducerii, ca 

și cum ar face o cerere pentru crearea unui nou termen. . Aceleașicuvinte sunt traduse în moduri 

diferite, în funcție de competența autorului, pregătirea lingvistică, cunoștințele din acest domeiu 

și gustul său. Atunci când un traducător se ocupă de texte științificeîntr-un anumit domeniu de 

cunoștințe, el trebuie, în primul rând, să studieze terminologia specială, tehnicile și metodele 

posibile pentru traducerea acesteia dintr-o limbă în alta, precum șitransformările 

traductologice în procesul de traducere pentru a obține un text tradus adecvat șiechivalent.  

Keywords: psychology, linguistics, traductology.  

Termeni-cheie:psihologie, lingvistică, traductologie, termen, terminologie.  
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Datorită deschiderii hotarelor și schimbului științific intens, psihologia ca știință 

a inceput sa se dezvolte intens și pe teritoriul post-sovietic. Astăzi, pentru a începe 

traducerea articolelor din domeniul psihologiei, traducatorii trebuie să studieze mai întâi 

această știință, termenii ei. Fără cunoștințe în acest domeniu, traducerea textului va fi 

dificilă. Este foarte dificil să traduceți texte din domeniul psihologiei, deoarece 

traducatorul trebuie să găseasca potriviri lexicale pentru expresii și cuvinte din limba 

sursă în cea țintă. De fiecare dată traducătorul trebuie să-și creeze propria versiune a 

traducerii sau sa cerceteze daca termenul care urmeaza a fi tradus nu are echivalent în 

limba țintă. Unul și același cuvânt poate fi tradus în moduri diferite, în funcție de 

cunoștințe, gust și domeniu.  

 O sursă importantă care a stat la baza dezvoltarii psihologiei au fost și sunt 

literatura științifică engleză. Reconstituirea activă a sistemului terminologic al limbii 

romane conduce inevitabil și constant la apariția noilor dificultăți asociate cu traducerea 

unităților terminologice. Deci, în stadiul de traducere, apare adesea problema corelării 

unui termen englez cu un sistem de concepte științifice deja existent în psihologia 

națională. Mai mult decât atât, știința psihologică română, care are un sistem 

terminologic propriu și destul de stabil, nu este întotdeauna pregătită să descrie și să 

atribuie concepte noi împrumutate din surse străine [3].  

Fiecare ramură a științei are termenii săi proprii, propria sa terminologie. 

Terminologia este un sistem de termeni științifici. Termenul întruchipează principalele 

caracteristici ale stilului științific, el trebuie să aibă sensul său exact. Termenul trebuie 

să fie obiectiv și lipsit de semnificații secundare, care pot distrage cumva atenția unui 

specialist. Termenul nu trebuie să fie emoțional, metaforic, și nu ar trebui să provoace 

asociere. Principala cerință a termenului este unicitatea[4]. Această problemă se referă 

la relația termenilor cu „dreptul de autor”. Mulți psihologi își creează termeni proprii 

având în vedere faptul că psihologia științifică este încă în stadiul formării, dezvoltării. 

O altă problemă se referă la barbarsme. Școlile de limbă engleză și americană sunt 

influențate de școlile de limbi străine, astfel că autorii de limbă engleză includ fără 

modificări tot felul de termeni barbari în munca lor, fără nici o modificare.  

Termenul reprezintă „denumirea printr-o unitate lingvistică a unei noţiuni 

definite într-un limbaj de specialitate”, susţine Ioana Vintilă-Rădulescu în Terminologia 

şi problemele ei actuale [5, p. 5]. Menţionăm că unii specialişti includ în categoria 

termenilor nu numai elemente lingvistice, ci şi elemente nonlingvistice: simboluri 

specifice – litere, cifre, pictograme ş. a. sau combinaţii ale acestora de care uzează, într-

o măsură mai mică sau mai mare, unele domenii de specialitate. Termenul poate fi 

constituit din unul sau mai multe cuvinte şi chiar din simboluri. Termenii sunt de cele 

mai multe ori cuvinte (încazul termenilor simpli), dar pot fi şi sintagme (expresii, 

perifraze) (în cazul termenilor complecşi). Alte caracteristici ale termenilor sunt 

considerate predominanţa componentei denotative şi aproape absenţa celei conotative. 

Termenul este prin excelenţă obiectul de studiu al terminologiei, fiind pentru 

terminologie ceea ce cuvântul este pentru lexicologie.  

Textul psihologic este plin de termeni care au o sarcină principală. La acești 

termeni, cerința principală este exactitatea extremă a expresiei gândirii, care nu permite 
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posibilitatea diverselor interpretări. Prin urmare, cerința principală a termenului devine 

unicitatea, adică prezența unei valori setate.  

Cu parere de rau nu toate traducerile textelor specializate pot fi numite cu 

încredere adecvate, deoarece traducătorul nu acordă atenție pentru traducerea fiecarui 

termen din text, ceea ce duce la o precizie insuficientă a traducerii și, adesea, la 

denaturarea sensului textului și la apariția neînțelegerilor. Există unele strategii care 

ajută traducatorul la rezolvarea acestor probleme: 

- creșterea atenției asupra caracteristicilor lingvistice și funcționale ale 

termenilor împrumutați prin introducerea unui sistem specific de cerințe pentru 

traducerea acestora; 

- formularea condițiilor pentru aplicarea cu succes a principalelor metode de 

traducere a termenilor; 

- identificarea dificultăților întâmpinate în procesul de traducere; 

- propunerea unor strategii pentru rezolvarea eficienta a problemelor asociate 

cu traducerea termenilor[7].  

Atunci când traducem termenii din domeniul psihologiei noi observam ca sunt 

termeni simpli și compuși. Noțiunea de termen simplu descrie termenul care este primar 

intr-o teorie sau sistem. De exemplu: intuition – intuiție; solution – soluție, rezolvare; 

sensation – senzație, sentiment; perception – percepție.  

Noțiunea de termen compus descrie termenul care este derivat, definit şi 

introdus cu ajutorul unui termen primar. De exemplu: psychotherapy – psihoterapie; 

сounterpart – dublicat, copie, replică; guideline – ghid.  

Unii termenii pot avea două, trei sau mai multe componente, de exemplu: 

incubation phenomenon – fenomen ascuns; incubation stage – etapă ascunsă.  

Când traducem termeni, precum și cuvinte utilizate frecvent, există următoarele 

tehnici și metode și transformări lexicale: 

- transliterarea-procedeul de transmitere a formei grafice în traducere: intuition-

intuiție, function-funcție, role-rol, cognitive-cognitiv; 

- calchierea- traducerea prin intermediul împrumutului structurii elementelor 

limbii străine prin înlocuirea ei cu procedeele limbii materne: сommon phenomenon- 

fenomen comun, sense of importance-simț al importanței, feeling of contradiction- 

sentiment de contradicție.  

Transcripţia – este procedeul de traducere a unităţii lexicale originale prin 

intermediul restabilirii formei ei cu ajutorul literelor din limba de traducere. Prin 

transcripţie se reproduce forma sonoră a cuvîntului original: logic- logic, rational-

rațional, process- process.  

Din exemplele de mai sus se poate observa că termenul din domeiul psihologiei 

poate fi „un singur cuvânt și constă dintr-un cuvânt cheie, sau poate fi un grup 

terminologic care include un cuvânt cheie sau un nucleu ”[1, p. 120].  

Termenii apar ca urmare a dorinței limbii de a transfera cel mai concis și precis 

informații, excluzând posibilitatea unei interpretări arbitrare și subiective a acesteia. 
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Sensul termenilor este mai complicat decât semnificația cuvintelor utilizate frecvent, 

deoarece orice termen este un element al sistemului terminologic, ca unitate lexicală 

care reflectă rezultatul înțelegerii cunoștințelor într-o anumită zonă a activității 

științifice a unei persoane. Una dintre principalele caracteristici ale termenului este 

prezența relației sale profunde cu alți termeni[8]. În traducerea științifică, rolul cheie îl 

joacă abilitatea de a înțelege conexiunea unui anumit termen cu alte elemente ale 

sistemului terminologic. Reducerea sau denaturarea sensului termenului în traducere 

afectează negativ rolul său sistemic într-un anumit domeniu de cunoaștere și în 

descrierea terminologică. În această privință, principala cerință pentru traducerea 

termenilori este traducerea exactă a conținutului său, ținând cont de particularitățile 

interacțiunii sistemelor terminologice ale limbei sursă și ale limbei țintă.  

Pentru a nu înmulți limbajul cu sinonime, traducătorul trebuie în primul rând să 

afle dacă în limba țintă există un echivalent bine stabilit (acceptat de comunitatea 

științifică) al acestei expresii terminologice.  

Se poate dovedi că un astfel de echivalent există, dar nu este încă reflectat în 

dicționare, care de multe ori nu au timp pentru a încadra unități lexicale care au intrat 

recent în sistemul lingvistic. În acest caz, traducătorul ar trebui să apeleze la studiul 

literaturii științifice moderne, în care se utilizează semnificația unității lexicale noi.  

Să discutăm problema traducerii corecte folosind ca exemplu expresia 

behaviour intervention, care are mai multe opțiuni de traducere în limba română, 

precum intervenția comportamentală, terapie comportamentală, corecție a 

comportamentului [6].  

Daca traducatorul va traduce aceasta expresie ca corecție a comportamentului, 

care este o forma mult mai transparentă și dezvăluie esența conceptului științific. Cu 

toate acestea, această versiune a traducerii (ca echivalent al termenului behaviour 

intervention) nu este utilizată pe scară largă în literatura psihologică. Posibil, că aceasta 

este datorită faptului că termenul corecție a comportamentului în limba română are o 

semnificație destul de largă și denotă orice acțiuni care vizează schimbarea 

comportamentului, pe când termenul englez behaviour interventionsubliniază utilizarea 

unei abordări comportamentale în terapie.  

Pentru a transmite sensul corect a termenului englez behaviour interventioneste 

necesar sa folosim echivalentul român intervenție comportamentalălăsând neschimbată 

valoarea literală a unității lexicale originale (această metodă de traducere se numește 

calchiere). Datorită păstrării formei interne a originalului, acest termen vă permite 

traducătorului să exprime în traducere o privire asupra acestui tip de terapie ca un sistem 

de măsuri, care implică participarea activă (intervenția) terapeutului la schimbarea 

comportamentului clientului.  

Astfel, atunci când alegi o opțiune de traducere, traducătorul ar trebui să se 

străduiască să creeze termeni exacti, mai transparenti, care să excludă apariția mai 

multor potriviri în limba țintă.  
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În ciuda faptului, ca metodele de traducere a termenilor bazate pe transcriere și 

transliterare are mai multe dezavantaje. Destul de des termenii împrumutați prin 

acestemetode sunt utilizați pe scară largă și sunt fixați în limba țintă.  

În plus, trebuie avut în vedere faptul că termenii împrumutați folosind metoda 

transcrierii și transliterării supraîncărcă limba cu un număr mare de neologisme care 

există în paralel cu cuvintele sinonimice, care nu diferă de ele în funcția lor în sistemul 

limbii.  

Traducătorul unui text științific se confruntă destul de des cu problema de a 

distinge sensurile terminologice și cele utilizate în mod obișnuit ale unui cuvânt. Acest 

lucru se întâmplă în acele cazuri când există o relație strânsă între aceste două sensuri, 

iar sensul terminologic nu a luat încă forma ca un nivel separat în structura sensului a 

acestui cuvântului[8]. Luați în considerare un exemplu concret al problemei traducerii 

cuvintelor ale căror semnificații terminologice și comune sunt strâns legate.  

În literatura psihologică engleză, când vine vorba de fiabilitatea mărturiei unui 

martor, se folosesc două fraze cu semnificații diferite: the reliability of a witness și the 

credibility of a witness. Dicționarele engleze-române oferă aceeași variantă de traducere 

pentru ambele expresiicredibilitatea martorului.  

Cu toate acestea, un studiu al discursului psihologic arată că sensurile lor 

terminologice diferă. In dictionarele engelze-române termenul reliability este tradus ca 

fiabilitate-capacitate de funcționare a unui aparat, a unui sistem tehnic fără defecțiuni o 

perioadă îndelungată de timp[2]. Sensul termenului credibilitydeasemenea incude și 

sensul de fiabilitate și credibilitate, dar pe primul plan este parerea subiectivă. Termenul 

credibility are sensul de credibilitate/ credibil în percepția oamenilor, faptelor și 

coincide cu termenul încredere. De exemplu: The police have lost their credibility - 

Poliția a pierdut încrederea publicului.  

În discursul științific, sensul frecvent utilizat al acestor cuvinte se restrânge și 

ia un contur mai accentuat. Termenul englez the reliability of a witnessdescrie 

caracteristicile obiective ale martorului pe baza oricăror fapte confirmate (de exemplu, 

vârsta sa, sănătatea mintală, capacitatea de a percepe în mod adecvat ceea ce se întâmplă 

în instanță, de a face distincția între fals și adevăr), pe când termenul the credibility of a 

witnesseste utilizat în cazurile în care este o evaluare subiectivă a martorului de către 

alți participanți la proces. De exemplu aspectul sau fizic neglijent, ținută nesugură, 

tendința de schimbare a mărturiei care poate duce la scaderea nivelului de încredere a 

martorului.  

Astfel pentru a traduce corect terminii reliability și credibility care și-

audobândind un sens terminologic în texte psihologice, traducătorul ar trebui să 

analizeze funcția acestor termeni în discursul științific. Acest lucru va permite 

identificarea nepotrivirii conceptelor indicate de aceștitermeni, care ar trebui reflectate 

în traducere.  

Rezumând rezultatele studiului, trebuie menționat că, atunci când traducem 

termeni din domeniul psihologiei, pot apărea dificultăți atât în faza analizei conținutului, 

cât și în selecția echivalentului de traducere. Adesea, termenii care nu au corespondențe 
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stabile în traducere sunt înlocuiți prin unități lexicale care au o formă internă similară, 

dar denotând alte concepte. Cheia pentru depășirea cu succes a dificultăților care apar 

în etapa de pre-traducere poate fi o strategie care combină analiza definiției termenului 

și studiul condițiilor contextuale ale funcționării sale în discursul științific în limba 

engleză. Chiar dacă echivalentul unității terminologice este stabilit în dicționar, pot 

apărea dificultăți în traducere datorită coincidenței incomplete a compatibilității 

termenilor în limba engleză și română.  

Astfel, o strategie eficientă de traducere presupune formarea unei înțelegeri 

complete a conținutului conceptual al termenului în etapa de pre-traducere și o analiză 

amănunțită a caracteristicilor funcționării acestuia într-un text științific specific la etapa 

selectării traducerii echivalente.  

Terminologia din domeniul psihologiei este încă la început, mulți psihologi își 

creează proprii termeni și chiar sisteme întregi de termeni. Traducerea și înțelegerea lor 

provoacă de obicei mari dificultăți. Dicționarele includ termenii cu „drepturi de autor” 

ale psihologilor, ale căror păreri și idei au devenit răspândite, au avut și continuă să aibă 

un impact semnificativ asupra dezvoltării domeniilor relevante ale psihologiei. Printre 

aceștia, trebuie menționate K. Levin, Z. Freud, C. Jung și alții. Criteriul pentru 

includerea termenilor cu „drept de autor” a fost faptul că aceștia erau fixați în 

dicționarele psihologice explicative existente în limba engleză. Astfel de termeni sunt 

însoțiți invariabil de o explicație care indică apartenența lor la un anumit autor [9].  

În prezent, în timpul dezvoltării rapide a psihologiei, se observă pătrunderea ei 

în sociologie, pedagogie, medicină, alte științe și domenii de activitate. Fiind la 

joncțiunea cu științele al căror aparat conceptual este mult mai bine dezvoltat, psihologia 

folosește pe scară largă terminologia lor. În legătură cu integrarea științelor, 

întrepătrunderea lor, a fost elaborată o terminologie universală, care s-a reflectat în 

publicarea unui dicționar special care conține aproximativ 20. 000 de termeni care 

acoperă diverse secțiuni și domenii ale psihologiei, cum ar fi psihologia generală (cu 

accent special pe istoria învățăturilor psihologice, senzații, percepție, memorie, 

gândire), fundamentele fiziologice ale psihologiei, psihologie socială, pedagogia, 

termeni matematici și statistici. Acesta este un ajutor uriaș pentru traducător.  
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Abstract. The socio-emotional development represents the foundation of relationships 

and interactions which give meaning to the experiences of children at home, kindergarten and 

community. The socio-emotional development of children is the way of expressing feelings, 

emotions; developing personal relationships that later define him/her as an adult; it influences 

their cognitive and motor evolution, the enrichment of the language. Both dimensions 

complement each other and are interdependent. Successful social interactions make it possible 

to develop a positive self-image and self-control. Parents and educators, through their activities, 

can support and provide children with opportunities to help develop socio-emotional skills.  

Rezumat. Dezvoltarea socio-emoțională reprezintă fundamentul relațiilor și 

interacțiunilor care dau sens experiențelor copiilor acasă, la grădiniță și în comunitate. 

Dezvoltarea socio-emoțională a copiilor este modul de exprimare a sentimentelor, emoțiilor; 

dezvoltarea relațiilor personale care ulterior îl definesc ca adult; influențează evoluția lor 

cognitivă și motorie, îmbogățirea limbajului. Ambele dimensiuni se completează reciproc și sunt 

interdependente. Interacțiunile sociale de succes fac posibilă dezvoltarea unei imagini de sine 

pozitive și a autocontrolului. Părinții și educatorii, prin activitățile lor, pot susține și oferi 

copiilor oportunități pentru a ajuta la dezvoltarea abilităților socio-emoționale.  

Keywords: socio-emotional development, emotional skills, social skills.  

Cuvinte cheie: dezvoltare socio-emoțională, abilități emoționale, abilități sociale.  

În ultimele decenii a fost luată în considerare prognozarea succesului academic 

și cel pe parcursul vieții în dependență nu doar de factorii cognitivi, cum ar fi inteligența 

și abilitățile academice, ci și a bunăstării emoționale în perioada copilăriei și a vârstei 

adulte, a factorilor și abilitățile non-cognitive, precum și a inteligenței emoționale. 

https://www.translationjournal.net/January-2019/adequacy-problems-in-translation.html
https://www.translationjournal.net/January-2019/adequacy-problems-in-translation.html
https://www.researchgate.net/publication/325371405_The_issue_of_translating_English_psychological_terms_into
https://www.researchgate.net/publication/325371405_The_issue_of_translating_English_psychological_terms_into


460 

 

 

Cercetătorii din domeniul economiei, psihologiei și sociologiei consideră că în procesul 

educațional și în viață per ansamblu (angajare, bunăstare materială, realizarea 

potențialului) aceste aspecte sunt la fel de importante sau chiar mai importante decât 

cele cognitive [8].  

Impactul și recunoașterea de care s-a bucurat teoriile inteligenței emoționale 

(QE) în rândul oamenilor de știință și educatorilor, a generat preocupări de promovare 

a inteligenței emoționale prin intermediul programelor educaționale din sistemul școlar, 

idee susținută de Paune W. L. (1987), Segal J. (1999), Cojocaru V. (2003), Cosnier J. 

(2003), Goleman D. (2007), Albu G. (2009), Cojocaru-Borozan M. Cercetările efectuate 

la nivel global arată că există o legătură directă între bunăstarea emoțională a 

discipolilor și a cadrelor didactice în reușita școlară și prestația profesională [8].  

Sintetizând studiile recente putem constata o legătură indestructibilă între 

educaţia socială şi cea emoţională a copilului și faptul că există o relaţie de 

interdependenţă între dezvoltarea socială şi emoţională, autorii pledând pentru 

sintagma educaţie socio-emoţională. Specificul domeniului socio-emoțional este dat de 

strânsa legătură care există între planul social și cel emoțional, deoarece gestionarea 

propriilor emoții și ale celorlalți este deosebit de importantă pentru inițierea și 

menținerea relațiilor sociale. Relația dintre cele două competențe este și mai evidentă în 

perioada preșcolară când popularitatea și formarea prieteniilor depind în mare măsură 

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

celorlalți [4, p. 13].  

 

Fig. 1. Deficite în dezvoltarea competențelor socio-emoționale 

(după Ștefan A. C. , Kallay A.) [4, p. 13] 

Educaţia socio-emoţională este concretizarea practică a cercetărilor comunității 

academice în domeniul inteligenței emoționale, devenind un instrument prin care se 

poate dezvolta abilitățile necesare creșterii stării de bine, maximalizând potențilul 

personal și îmbunătățind performanțele școlare [3, p. 187]. În contextul tezei de 

doctorat, Șulea (Brănișteanu) R. , operează cu definiția: educația socio-emoțională a 

preșcolarilor cuprinde totalitatea activităților de învățare în vederea asigurării 

pemiselor și condițiilor de apariție și manifestare a experienței individuale de 

comportare socială și emoțională dezirabile la copii, care vor reprezenta fundamentul 

comportamentelor și conduitei sociale și emoționale viitoare [4, p. 5].  
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Valoarea muncii educatorului depinde de competenţele sale dezvoltate pe 

dimensiunile cognitivă (întreaga formaţie culturală a profesorului) şi afectivă 

(capacităţile emoţionale), reflectate în stiluri de comportament profesional. Unui 

profesor eficient îi sunt necesare competenţe ce ţin de responsabilizarea sa socio-

culturală. Experienţele de comunicare lipsite de impact emoţional vor fi puţin 

implicante şi în curând uitate, nelăsând în urma lor nici cea mai vagă reprezentare 

mentală [2, p. 54]. Cu atât mai mult, că însăşi cadrele didactice recunosc, necesitatea de 

a exprima emoţionalitatea într-o manieră naturală şi adecvată care ar pune în evidenţă, 

în mod inteligent, umanul şi socialul specific. Educatorii reprezintă implicații în 

dezvoltarea cognitivă a copiilor, precum și în dezvoltarea personală, socială și 

emoțională a acestora. Astfel, din perspectiva practică a actului educațional, pentru 

educator devine relevant constructul de competență socio-emoțională.  

Competența socio-

emoțională este definită drept 

capacitatea de a recunoaște și 

interpreta emoțiile proprii și a 

celorlalți, precum și abilitatea de 

optimizare a comportamentelor 

sociale necesare pentru 

obținerea unor rezultate 

dezirabile și sustenabile. 

Actualitatea dezvoltării 

abilităților cadrului didactic de a 

crește competența social-emoțională proprie/ dar și a copiilor este determinată de fluxul 

informațional din societatea contemporană, care impune cerințe avansate față de 

personalitatea umană, generând amplificarea trăirilor emoționale – ce constituie un 

factor de eficiență profesională și productivitatea acțională.  

Standarde de comportament emoțional-constructiv au fost căutate încă din 

timpurile străvechi. Astfel, conform concepţiei lui Aristotel: „emoţiile trebuie să fie 

prezente în doze potrivite, proporţionale cu evenimentul declanşator; trebuie să fie 

exprimate la timpul cuvenit, să fie în acord cu declanşatorul emoţional şi circumstanţele 

în care acesta a apărut. În fine, trebuie să fie exprimate într-o manieră potrivită, 

nedăunătoare şi să nu împiedice realizarea activităţii” [apud, 1, p. 4].  

Eficienţa personală şi profesională pot fi obţinute prin dezvoltarea unor 

competenţe emoţionale specifice profesiunii didactice. Susţinem că unele dintre cele 

mai importante competenţe emoţionale specifice profesiunii didactice care pot preveni 

apariţia problemelor relevate sunt: implicarea optimă şi contaminarea emoţională, 

orientarea emoţională pozitivă, compasiunea emoţională, empatia, activismul 

emoţional, expresivitatea emoţională, rezistenţa emoţională la stres, profunzimea 

psihologică şi emoţională, reactivitatea emoţională (flexibilitate emoţională, 

excitabilitate emoţională, viteză sporită a blocării stimulilor excitării emoţionale). 

Calitatea competenţelor emoţionale reflectă pe ansamblu nivelul culturii emoţionale a 

personalităţii cadrului didactic [2, p. 4].  

 Competența emoțională reprezintă abilitatea 

indivizilor de a se adapta atât la propriile 

emoții și la emoțiile celorlalți, precum și 

abilitatea de a gestiona adecvat situațiile cu 

încărcătură emoționlă.  

 Competența socială reprezintă fundamentul 

relațiilor și interacțiunilor sociale funcționale 

care dau semnificație experiențelor copiilor de 

acasă, de la grădiniță, din comunitate. 
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Studiile consacrate cercetării specificului pedagogic al expresiilor socio-

emoţionale, a influenţei factorilor emoţionali asupra realizării eficiente a rolurilor şi a 

responsabilităţilor profesionale, a metodologiei reglării emoţionale în activitatea 

profesională a educatorilor[ibidem, p. 4], demonstrează următoarele aspecte cheie: 

Tabelul 1. Aspecte cheie ale factorilor socio-emoționali în activitatea profesională a 

educatorilor 

cu efect pozitiv cu efect negativ 

pentru cadrele didactice 

 profesorii care se simt confortabil la școală 

au un mai bun randament profesional; 

 includerea explicită a prevederilor pentru 

QE va asigura o abordare comprehensivă, cu 

impact de zi cu zi asupra calității educației și 

a vieții actorilor educaționali; 

 din punct de vedere pedagogic se 

proiectează o explicaţie plauzibilă a 

posibilităţii de dezvoltare a unei cariere 

rezonante, întrucât argumentele expuse, 

susţin ideea elaborării unui nou model de 

formare a cadrelor didactice din perspectiva 

dezvoltării culturii socio-emoţionale şi 

revendică includerea competenţelor 

emoţionale în sistemul standardelor 

profesionale; 

 trăirea unor experiențe plăcute, prin 

socializare și cultivarea unor abilități și 

competențe sociale și personale, în măsură 

să-i ajute să-și dezvolte inteligența 

emoțională (reziliența, auto-controlul, 

perseverența, etc.) pentru a putea face față 

stresului, ca copil și ca adult; 

 munca emoţională este parte integrantă a 

prestaţiei didactice, fapt ce explică prezenţa 

competenţelor emoţionale ca exigenţe 

normative în standardele de calitate ale 

profesiunii didactice în spaţiul european 

 

 

 meseria de profesor este una dintre 

cele mai solicitante din punct de 

vedere emoțional și intelectual. 

Printre profesori se atestă un număr 

mai mare de persoane cu nivel înalt al 

stresului, insomnie, sindromul ”burn-

out” (epuizare nervoasă) și alte 

probleme de sănătate mentală, ca 

urmare a unor probleme care implică 

solicitări emoționale sau cognitive 

ridicate, lipsa de oportunități, 

volumul mare de muncă, stima de 

sine redusă, precum și rolul esențial 

al profesorilor în viețile 

copiilor/elevilor; 

 dezvăluirea stărilor de tensiune 

emoţională conduce la scăderea 

eficacităţii şi la dezorganizare; 

 supraoboseala, epuizarea emoţională 

şi extenuarea psihică ca urmare a 

comunicării didactice intense şi a 

activităţii profesionale solicitante, în 

sens afectiv, devin un blocaj al 

eficacităţii didactice şi un 

impediment în exercitarea 

responsabilităţilor profesionale, mai 

ales un factor de diminuare crescândă 

a iniţiativelor, a interesului pentru 

dezvoltarea profesională până la 

situaţii de reconversie profesională; 

 problematica afectivă atenţionează 

asupra unor fenomene ca: deficitul de 

sensibilitate şi maturitate afectivă; 

stres ocupaţional şi instabilitate 

emoţională; nedezvoltarea 

competenţelor sociale şi 

communicative; extenuare psihică şi 

epuizare emoţională; rezistenţă 
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scăzută la comunicarea didactică, la 

învăţare şi studiul individual; 

deficitul de energie emoţională; 

alternanţa neargumentată a 

dispoziţiei şi incoerenţă acţională; 

lipsă de expresivitate şi originalitate 

emoţională;  

 tensiunea emoțională contribuie la 

apariția conflictelor interpersonale; 

eforturi minimalizate de 

autoeducaţie, evaluare subiectivă şi 

aserţiune; rigidizarea vieţii 

emoţionale (constricţia); capacităţi 

minime de disciplinare şi 

management emoţional; intoleranţă 

şi lipsă de cooperare; dificultăţi în 

asumarea responsabilităților etc. ce 

rezultă din anumite carenţe ale 

sistemului de formare profesională.  

pentru educabili 

 copiii / elevii care se simt bine la IET sau 

școală sunt capabili să obţină rezultate mai 

bune din punct de vedere academic și non-

academic, pentru atingerea unor rezultate 

înalte atât în școală, cât și în viață în general; 

 inteligența emoțională (competențe 

personale, competențe și abilități sociale) și 

factorii non- cognitivi (tăria de caracter, 

perseverența, cooperarea, sentimentul de 

apartenență, încrederea în sine etc.) sunt 

buni predictori pentru bunăstarea 

emoțională și sănătatea mintală a 

discipolilor;  

 copiii/elevii cu niveluri mai ridicate de 

competență emoțională au tendința de a 

manifesta mai mult respect față de sine, mai 

multă satisfacție vizavi de școală și viața lor 

și au avut tendința de a raporta relații 

pozitive cu profesorii și colegii lor; 

 cercetările arată că nivelul înalt al bunăstării 

emoționale din perioada școlarității asigură 

un traseu ascendent în reușita școlară, nivel 

înalt de satisfacție în viață și realizarea 

potențialului ca adult 

 la nivel global se atestă o scădere a 

bunăstării emoționale a oamenilor în 

general și a copiilor, în particular și o 

creștere a tulburărilor de sănătate 

mentală; 

 profesorii nu sunt adesea instruiți 

suficient pentru a identifica semnele 

de probleme de sănătate 

emoțională/mintală sau pentru a 

aborda confidențial aceste probleme. 

În ciuda faptului că sunt bine 

informați, ei sunt adesea incapabili 

să-și îndrume copiii/elevii pentru a 

obține ajutor; 

 

Conjugată cu analiza variatelor opinii ale cercetătorilor din domeniu, privind 

importanţa creşterii coeficientului emoțional, cercetătoarea Cojocaru M. vizează 
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următoarele valori ale competenței socio-emoţionale a cadrelor didactice: sensibil, 

reflexiv, echilibrat, coerent, armonizat cu sine, matur emoţional, încrezător, demn de 

încredere, realist, exigent cu sine, conştiincios, orientat valoric, autodisciplinat, 

puternic, pozitiv, automotivat (motivele puterii, evitării insuccesului, conformării, 

realizării şi autorealizării), autodeterminat, autorealizat, autoactualizat, original, 

flexibil, ager, inventiv, competent, adecvat, curios, interesat, insistent, empatic, 

prietenos, mobilizat, eficient, pragmatic, impresionabil, entuziasmat, sociabil, 

constructiv, energic, tolerant, charismatic, adaptat, asertiv, integrat etc. [2, p. 8].  

Importanța educației socio-emoționale la vârsta preșcolară. Vârsta 

preşcolară constituie o perioadă destul de lungă în care se produc însemnate schimbări 

în viaţa afectivă a copilului. Emoţiile şi sentimentele preşcolarului însoţesc toate 

manifestările lui, fie că este vorba de jocuri, de cântece, de activităţi educative, fie de 

îndeplinirea sarcinilor primite de la adulţi. Ele ocupă un loc important în viaţa copilului 

şi exercită o puternică influenţă asupra conduitei lui. Emoţia este o trăire a unei persoane 

faţă de un eveniment important pentru aceasta.  

Pentru a favoriza o bună adaptare socială şi menţinerea unei bune sănătăţi 

mentale, copiii trebuie să înveţe să recunoască ce simt pentru a putea vorbi despre 

emoţia pe care o au, trebuie să înveţe cum să facă deosebire între sentimentele interne 

şi exprimarea externă şi nu în ultimul rând să înveţe să identifice emoţia unei persoane 

din expresia ei exterioară pentru a putea, în felul acesta, să răspundă corespunzător [4, 

p. 9-10].  

După identificarea rolului central al trăirilor emoționale în procesul adaptării și 

al menținerii sănătății mentale, s-a recunoscut faptul că importanța competențelor 

emoționale este la fel de mare ca și cea a abilităților intelectuale. Inteligența emoțională 

din viața adultă își are originea în dezvoltarea competențelor socio-emoționale în 

perioada preșcolară, aceasta fiind o perioadă de achiziții fundamentale în plan 

emoțional, social și cognitiv: 

 

Fig. 2. Achiziții fundamentale în plan emoțional, social și cognitiv la vârsta preșcolară 

(după Ștefan A. C. , Kallay A.) [4, p. 12] 

Ca urmare, aceasta este perioada cea mai indicată pentru dezvoltarea și 

optimizarea competențelor socio-emoționale, esențiale pentru funcționarea și adaptarea 

în viața de adult. Efectele negative ale dezvoltării inadecvate ale acestor competențe 

afectează sănătatea mentală atât pe termen scurt, cât și pe termen lung. Contracararea 

acestora și asigurare unei dezvoltări omptime se realizează cel mai eficient în perioada 

în care aceste competențe se află în formare [4, p. 12].  
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Standardele de învățre și dezvoltare a copilului de la naștere până la 7 ani din 

RM aduce în atenția cadrelor didactice domeniul de dezvoltare personală, emoțională 

și socială, care prevede în cheie cercetării de față [5, p. 29] 

Subdomeniul 2. Dezvoltare emoțională 

B2. 1. Aspect specific: Dezvoltarea autocontrolului emoțional 

Standard 2. Copilul va fi capabil să-și adapteze trăirile și să-și controleze 

pornirile impulsive  

B2. 2. aspect specific: Dezvoltarea expresivității emoționale 

Standard 3. Copilul va fi capabil să recunoască și să exprime adecvat o varietate 

de emoții; 

Subdomeniul 3. Dezvoltarea socială 

B3. 1. Aspect specific: Abilități de interacțiune cu adulții 

Standard 4. Copilul va fi capabil să manifeste încredere în adulții cunoscuți și 

să interacționeze cu aceștia 

Standard 5. Copilul va fi capabil să ceară ajutor când are nevoie 

B. 3. 2 Aspect specific: Acceptarea și respectarea diversității 

Standard 7. Copilul va fi capabil să recunoască, să aprecieze și să respecte 

asemănările și deosebirile dintre oameni.  

B. 3. 4. Aspect specific: Dezvoltarea comportamentului prosocial 

Standard 8. Copilul va fi capabil să perceapă regulile și efectele acestora 

Standard 9. Copilul va fi capabil să-și asume responsabilitățile, să negocieze și 

să participe la luarea deciziilor 

Standard 10. Copilul va fi capabil să coopereze 

Standard 11. Copilul va fi capabil să manifeste ematie.  

În ceea ce privește dezvoltarea socio-emoțională putem spune că aceasta 

vizează debutul vieţii sociale a copilului, capacitatea lui de a stabili şi menţine 

interacţiuni cu adulţii şi copiii. Educația socio-emoțională are conținut preponderent 

social, determinat în mod special de modul în care copiii se privesc pe ei înşişi şi lumea 

din jurul lor [4, p. 9].  

În cele ce urmează prezentăm competențele socio-emoționale specifice și 

comportamentele care trebuie dezvoltate la copiii de vârstă timpurie.  

Tabelul 2. Abilități socio-emoționale dezvoltate la copiii de vârstă timpurie 

Abilități 

emoționale  

Exemple de 

comportamente 

Abilități 

sociale 

Exemple de 

comportamente 

Recunoașterea 

emoțiilor 

 Identifică propriile 

emoții în diverse situații 

 Identifică emoțiile altor 

persoane în diverse 

situații 

 Identifică emoțiile 

asociate unui context 

specific 

 Identifică emoțiile pe 

baza componentei 

Complianța 

la reguli 

 respectă instrucţiunile, fără 

să i se spună  

 face linişte când i se cere 

  răspunde adecvat la 

solicitările adultului 

 strânge jucăriile la finalul 

jocului, fără să i se spună 

 acceptă cu uşurinţă 

schimbarea regulilor de joc 
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nonverbale: expresia 

facială și postura 
 respectă regulile aferente 

unei situaţii sociale  

Exprimarea 

emoțiilor 

 transmit verbal şi 

nonverbal mesajele 

afective 

 numesc situaţii în care 

apar diferenţe între starea 

emoţională 

 exprimă empatie faţă de 

alte persoane 

 exprimă emoţii complexe 

precum ruşine, vinovăţie, 

mândrie  

 ţin cont de 

particularităţile fiecărei 

persoane în cadrul 

interacţinilor sociale  

Inițierea și 

menținerea 

unei relații 

(relaționare

a socială) 

 iniţiază şi menţine o 

interacţiune cu un alt copil  

 ascultă activ 

 împarte obiecte şi 

împărtăşește experienţe;  

 oferă şi primește 

complimente  

 invită alţi copii să se joace 

împreună 

 rezolvă în mod eficient 

conflictele apărute 

 

Înțelegerea 

emoțiilor 

 identifică cauza 

emoţiilor 

 numesc consecinţele 

emoţiilor într-o anumită 

situaţie 

 

Integrarea în 

grupul de 

priteni 

(comportam

entul 

prosocial) 

 cooperează cu ceilalţi când 

se joacă 

 cooperează cu ceilalţi în 

rezolvarea unei sarcini  

 oferă şi cere ajutorul atunci 

când are nevoie 

 are grijă de jucăriile 

celorlalţi 

 ajută în diferite contexte 

(împărţirea rechizitelor, 

gustărilor) 

Reglarea/ 

autoreglare

a emoțiilor 

 folosesc strategii de 

reglare/ autoreglare 

emoţională 

 

 

În scopul dezvoltării competenței socio-emoționale, a formării abilităților și 

educării unui comportament corect din punct de vedere socio-emoțional, educatoarele 

vor realiza următoarele activități: [4, p. 11-12].  

- integrarea conținuturilor educației socio-emoționale în toate categoriile de 

activități de învățare desfășurate în IET; 

- elaborarea și desfășurarea unor activități opționale la nivelul grupelor, specific 

domeniului de educație socio-emoțională, având conținuturi specifice; 

- derularea unor proiecte complementare activităților curriculare, cu accent pe 

activitățile extrașcolare și de voluntariat, în parteneriat cu școala, părinții și comunitatea; 

- marcarea unor evenimente din viața copiilor în care sunt introduse elemente 

ale educației socio-emoționale.  
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În conformitate cu aceste idei, vom încerca să propunem câteva exemple de 

activități de învățare pentru dezvoltarea abilităților socio-emoționale la copii [4, p. 22-

26; 7].  

Jocul, , Cubul emoțiilor”  

Scopul: cubul cu sentimente ajută la dezvoltarea 

emoțională a copiilor și este un instrument excelent de a 

spijini acest proces. Cu ajutorul acestui joc se va facilita 

identificarea și exprimarea emoțiilor într-un mod 

amuzant alături de micuț.  

Materiale necesare: cub cu fețe ce exprimă 

diverse emoții.  

Desfășurarea jocului: cubul cu sentimente are 

desenat pe fiecare față a sa un clovn/ un copil/ un 

emoticon/ reprezentând o emoție diferită, împreună cu 

denumirea emoției. Rostogoliți cubul pe rând, și numiți emoțiile de pe fiecare față a 

acestuia. Mimați emoțiile de pe fiecare față a cubului împreună cu cel mic. Rosotgoliți 

cubul și pentru emoția de pe fața pe care cade acesta, inventați sau identificați situații în 

care emoțiile respective ar putea să apară – puteți sublinia aici comportamente adecvate 

din punct de vedere social pentru examinarea fiecărei emoții. Mimați alături de copil 

cum ați reacționa în cazul în care ați simți una din emoțiile de pe cub.  

Jocul, , Ce culoare au emoțiile mele ?” 

Scopul: orice culoare poate fi asociată cu una sau mai multe emoții. , precum 

orice emoție poate să aibă propria ei culoare. Cu cât copilul este mai mare, cu atât jocul 

poate fi făcut cu emoții mai nuanțate.   

Materiale necesare: cartonașe colorate în 6 culori: galben, roșu, portocaliu, 

albastru, verde, negru.  

Desfășurarea jocului: se așează pe masă cartonașele colorate, și apoi se roagă 

un copil să aleagă cartonașul care se potrivește cel mai bine cu felul în care se simte el 

pe moment. Apoi invită-l sădenumească o emoție care se potrivește cu cartonașul lui. 

Roagă-l apoi să aleagă alt cartonaș și să spună o emoție care se potrivește cu culoarea 

aleasă. Spre exemplu, roșu poate semnifica pasiune, furie, frică. De aceea, este foarte 

important să lăsați copilul să găsească propriile asocieri culoare – emoție, fără a îl 

corecta sau ai se spune că greșește.  

Experiențierea / trăirea și exprimarea emoțiilor, conștientizarea trăirilor 

emoționale proprii, transmiterea adecvată a mesajului cu încărcătură emoțională dar și 

manifesatrea empatiei se poate realiza prin identificarea emoțiilor pe baza indicilor 

nonverbali, denumirea emoțiilor -, , sunt bucuros”, , , sunt trist” se pot realiza în baza 

fișelor. 

Jocul, , Butonul magic al emoțiilor” 

Scopul: exersarea controlului asupra propriilor emoții negative. Dacă la început 

copilașul este copleșit de emoții și nu își poate controla reacțiile la furie sau frustrare, 
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cu timpul el învață să exercite un oarecare control asupra propriilor sale comportamente. 

Acest control se dobândește trepta, se exersează și copilul are nevoie de un model 

adecvat de a reacționa la frustrare și exprimare a emoțiilor negative.  

 

Materiale necesare: un buton confecționat din carton sau plastic.  

Desfășurare: explicați copilului că acest buton are puterea de a ajuta atunci când 

se simte furioa sau supărat pe cineva. Tot ce trebuie să facă în acele situații este să spună 

cum se simte (de exemplu, mă simt furios!), să apese pe el, și apoi să aștepte un minut, 

timp în care butonul își face efectul magic și emoția care îl supără scade. Când 

furia/supărare/tristețea scade, butonul magic va face astfel încât să îi apară în minte o 

idee despre ce se poate face pe viitor când va mai apărea acea emoție negativă.  

În contextul celor analizate, putem afirma că reglarea emoţională este asociată 

cu o competenţă socială sporită, operaţionalizată astfel: comportament adecvat din 

punct de vedere social, comportament prosocial, puţine probleme de comportament sau 

lipsa unui comportament agresiv [4, p. 11].  

Cei mai importanţi factori de dezvoltare a abilităţilor socio-emoţionale vizează 

contextele şi oportunităţile sociale cât mai variate oferite copiilor, răspunsurile adecvate 

din partea adulţilor, părinţilor şi educatorilor, modelul personal de exprimare al 

emoţiilor şi rezolvare al problemelor sociale şi emoţionale.  

Tratarea de către educatoare a fiecărei situaţii de conflict la nivelul grupei ca pe 

o situaţie de învăţare a abilităţilor de gestionare eficientă a abilităţilor de rezolvare de 

conflicte (exprimarea emoţiei în cuvinte, negocierea, compromisul) va conduce la 

creşterea abilităţilor de exprimare emoţională, înţelegere a emoţiilor şi autoreglare 

emoţională [4, p. 32].  
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Abstract. The complex and the least studied aspects of terminology include questions of 

its organization at the level of lexico-semantic paradigm. An important problem that requires a 

thorough study of various terminological systems is the implementation of the semantic process 

of synonymy in terminology. Based on this, the article reveals the concept of “terminological 

synonymy” in the English language. The main attention is given to the generalization of 

theoretical views on the phenomenon of synonymy in terminology. Various linguists have 

repeatedly emphasized that a terminological system of a particular language differs from its 

lexical system in nature and specificity of implementation of the semantic processes. A number 

of linguists emphasize the general linguistic essence of the term. As a result, the statement is true 

that the same semantic processes occur in the terminological systems as in the vocabulary of a 

common language. The opposition lies in the categorical denial of these phenomena in 

terminological systems. It is important to find out whether the symmetry of sign and meaning 

should be recognized or eliminated to deprive the term of the opportunity to develop polysemy 

and be used in a synonymous series. Despite the development of the problem, the issue of 

synonymy in terminology is among the relevant and not having a clear solution. Most works 

recognize the fact of existence of synonymy in terminology and it is pointed out that the 

phenomenon of synonymy in the field of scientific terminology characterizes the initial stage of 
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the existence of terminological systems, the period of their formation, when the choice of the best 

term has not been made yet.  

Аднотация. Данная статья посвящена изучению синонимии в терминологии. 

Основное внимание обращено на обобщение теоретических взглядов относительно 

сущности явления синонимии в терминологии. В научной литературе неоднократно 

подчеркивалось, что терминологические системы отличаются от лексической системы 

общеупотребительного языка характером и спецификой реализации семантических 

процессов. Ряд лингвистов подчеркивает общеязыковую сущность термина, утверждая, 

что в терминосистемах происходят те же семантические процессы, что и в лексике 

общеупотребительного языка. Противоположная позиция состоит в категорическом 

отрицании этих явлений в терминосистемах. При решении этого вопроса большое 

значение приобретает признание или элиминация такого имманентного 

терминологического признака, как симметричность знака и значения, которая лишает 

термин возможности развивать полисемию и употребляться в синонимическом ряду. 

Несмотря на разработанность проблемы, вопрос синонимии в терминологии относится 

к числу актуальных и не имеющих однозначного решения.  

Keywords: term, terminology, synonymy, equivalence, terminological synonymy, 

terminological system.  

Ключевые слова: синонимия, термин, терминология, индентичность, 

терминосистема, значение.  

Возможность использования нескольких терминологических единиц для 

передачи одного понятия являлась предметом обсуждения лингвистов с самого 

начала развития терминоведения. С одной стороны, словам-синонимам 

свойственно обогащать любой язык, с другой стороны, синонимия в 

терминологии может затруднить коммуникацию. Актуальность темы 

заключается в возросшем интересе к изучению лингвистических особенностей 

терминологической лексики, слабой изученностью английской терминологии в 

различных областях деятельности и необходимостью изучения и систематизации 

терминологии ввиду того, что упорядоченная терминология отражает 

лингвистическую систему определенных понятий, а также служит инструментом 

для дальнейшего развития науки.  

Для начала стоит определить границы и понятие синонимии, а затем 

применить его к термину и терминологическим системам, так как в литературе по 

лингвистике нет общепринятого определения. Синоним 

(от греческого synonymos — одноименный) — слова, различные по звучанию, 

выражающие одно и то же понятие, но либо тождественные, либо близкие по 

смыслу; равнозначный или близкий по смыслу [20].  

В Толковом переводческом словаре Л. Л. Нелюбина можно найти 

следующие определения синонимов: 1) слова, близкие или тождественные по 

своему значению, выражающие одно и то же понятие, но различающиеся или 

оттенками, или стилистической окраской, или тем и другим, как правило, 

принадлежат к одной и той же части речи и выступают как взаимозаменяемые 

элементы высказывания; 2) слова одной и той же части речи, имеющие полностью 

или частично совпадающие лексические значения; 3) слова настолько близкие по 
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значению, что их правильное употребление в речи требует точного знания 

различающих их семантических оттенков и стилистических свойств [18].  

Многие ученые лингвисты изучают проблематику синонимии на 

протяжении существования филологической науки. По мнению Б. Н. Головина 

синонимия — это совпадение слов, морфем, конструкций, фразеологических 

единиц по их основному значению. Слова-синонимы выражают одно понятие и 

различаются оттенками значения или стилистической окраской и способны к 

взаимозаменяемости в контексте [8, с. 67]. Д. С. Лотте категорично утверждает, 

что к синонимам можно отнести практически все явления номинативной 

вариантности, и синонимия как явление приводит к неправильному пониманию и 

толкованию понятий, затрудняет научную и профессиональную коммуникацию, 

вносит определенные трудности в процесс перевода и поэтому должна быть 

устранена [16, с. 71]. Л. Л. Нелюбин синонимами называет «слова, которые 

отличаются звуком, связанным с одной частью речи, с одним или несколькими 

идентичными значениями, которые, выражая одну концепцию, могут 

отличаться дополнительными оттенками смысла, эмоциональной и 

стилистической окраски, использования и совместимости с другими словами 

в свободных и стабильных фразах» [17, с. 36]. Дженнифер Пирсон утверждает, 

что «термины, способные взаимозаменяться в любом контексте одной сферы 

деятельности называются синонимами; если же они способны заменять друг 

друга только в определенном контексте – они называются квази-синонимами» [1, 

c. 170].  

Также сформировалась точка зрения, что синонимия не является 

признаком начального периода развития терминологической системы, поскольку 

«с помощью множественности номинативных средств языка реализуется 

неустойчивость мыслительных структур, поэтому синонимия – признак не 

зарождающейся, а развивающейся науки. Чем выше уровень развития науки, тем 

синонимичнее мышление специалиста». Вместе с тем представляется наиболее 

научно обоснованной и логичной характеристика этого явления, предложенная С. 

В. Гриневым, который отметил, что одним из видов «несоответствия терминов и 

понятий является синонимия терминов, т. е. избыточность средств формального 

выражения понятия.  

При изучении синонимии, ученные пришли к доказательству того факта, 

что словарный состав языка – это не хорошо упорядоченная система, а 

конгломерат лексических единиц для обозначения уже существующего концепта, 

основанный на потребностях говорящего. Таким образом ученные говорят о 

мотивации синонимических рядов в естественном языке. Существование 

синонимического ряда позволяет нам найти вербальное выражение для каждого 

понятия во всем разнообразии его возможных оттенков. И чем больше 

усиливается и развивается синонимический ряд, тем больше возрастает 

возможность адекватного выражения. «Дифференцируя оттенки в значениях 

синонимов, мы помогаем передавать и консолидировать знания, выражать свои 

чувства и идеи» [11, c. 177].  
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Синонимический ряд позволяет передать градацию в выражении мыслей, 

чувств, в характеристике вещей и явлений. Наличие синонимического ряда 

свойственно синонимам, но не свойственно синонимам-терминам, поскольку 

каждая терминологическая единица стремится к полному выражению основного 

содержания понятия, а не к передаче оттенков значения, как в общеязыковой 

системе, у терминов нет эмоционально-экспрессивных, стилистических или 

оттеночных различий.  

Бурное развитие наук, углубление существующих научных знаний, 

появление новых научных парадигм обуславливают нынешний «взрыв» 

терминологической синонимии.  

Термин (от лат. terminus – «граница») означает «слово или словосочетание 

специальной научной речи, которое создается (принимается, заимствуется) для 

точного выражения специальных понятий и обозначения специальных 

предметов» [20]. От обычного слова или словосочетания термин отличается 

точностью семантических границ. Спецификой термина является то, что 

независимо от контекста он (в идеале) имеет лишь одно значение, и поэтому 

термины-синонимы для обозначения одного понятия считаются в терминологии 

нежелательными.  

Терминологическая синонимия оценивается в научной литературе 

неоднозначно: с одной стороны (традиционная точка зрения) – негативно, как 

свойство, порочащее терминологическую систему, как факт «неупорядоченности 

терминосистемы, с другой стороны – позитивно, как свидетельство расширения 

возможностей специального языка в плане удовлетворения конкретных 

профессионально-коммуникативных задач, как закономерный результат развития 

науки и увеличения объема научного знания об объекте.  

Исследователи, считающие терминологическую синонимию негативным 

явлением, полагают, что она нарушает структурную целостность 

терминосистемы, затрудняет ее функционирование; термины, которые вступают 

в синонимические отношения, являются часто лишними и нарушают 

обязательное условие терминологии – отсутствие у термина синонимических 

соответствий; затрудняет овладение терминологией; мешает представлению 

информации и неоднозначному ее восприятию. Существует устойчивое мнение, 

что «только синонимия (но не другие проявления системности) составляет изъян 

терминолексики, от которого надо избавляться, отсекая «невнедренные» 

(малоупотребительные, уникальные) термины [7, c. 51].  

Некоторые исследователи полагают, что терминологическая синонимия 

фактически недопустима. А. В. Крыжановская рассматривает ее как результат 

словарной избыточности. Синонимия не относится к разряду достоинств 

терминосферы: «многие термины и терминологичные системы имеют такие 

недостатки, как многозначноcть (один термин имеет два и более значений), 

синонимия (для одного понятия существуют два и более терминов)» [12, c. 169].  

 Другие лингвисты, напротив, рассматривают синонимию терминов как 

весьма распространенное и позитивное явление. Так, например, Ю. Н. Марчук 
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отмечает, что «такие семантические классы терминов, как синонимия, имеют едва 

ли не большее распространение, чем соответствующие группы слов в 

общелитературном языке. Благодаря этим разрядам терминологических единиц 

выражаются многообразные логикопонятийные взаимосвязи в терминологии. С 

помощью множественности номинативных средств языка реализуется 

лабильность мыслительных структур» [14, c. 64]. Другие ученые утверждают, что 

термины-синонимы полезны, поскольку каждый из них по-разному раскрывает 

содержание понятия; существование терминов-синонимов способствует 

семантическому развитию терминосистемы в целом, помогает найти путем 

отбора наиболее целесообразное название для обозначения определенного 

понятия; наличие синонимов в терминологии позволяет избежать повторов при 

изложении материала; термины-синонимы полностью обеспечивают 

коммуникативные потребности пользователей [19, c. 27]. В. М. Лейчик оценивает 

наличие синонимов в терминологии как закономерный результат развития науки 

и увеличения объема научного знания об объекте [15, c. 103].  

Благодаря трудам В. П. Даниленко, взгляды на синонимию терминов в 

последние годы несколько изменились. Исследователь признает, что терминам 

«свойственны те же лингвистические явления, что и любому другому слову 

общелитературного языка, следовательно, и явлению синонимии» [10, с. 62]. 

Согласно В. П. Даниленко, «требования о запрете синонимов никогда не будут 

выполнены даже теми учеными, которые отрицают наличие синонимии в 

терминологии, ведь даже они «маскируют» синонимы, когда берут их в скобки, 

когда подают рекомендации об использовании сокращенных форм терминов, а 

также когда используют интернационализмы, которые являются синонимами к 

национальному термину» [10, с. 62]. В настоящее время к синонимичности 

терминов отношение стало более прагматичным. Такой подход к термину вполне 

согласуется с таким современным пониманием природы термина, согласно 

которому термины – не особые слова, а только слова с особой функцией 

уточнения и конкретизации, обладающие всеми свойствами лексических единиц 

вообще [4, c. 78]. К. Я. Авербух считает, что «не стоит резко противопоставлять 

синонимию в терминологии синонимии в литературном языке в целом, ведь 

терминологическая лексика – это пласт лексики литературного языка, которому 

присущи те же признаки» [3, с. 38].  

Именно поэтому нужно говорить о синонимии в терминологии как о 

неотъемлемом признаке терминологии и языка вообще [3, 39]. Признаки 

синонимов в терминологии в чем-то совпадают с признаками синонимов в 

общеязыковой лексике, в частности, они обозначают то же понятие, могут 

обозначать тот же предмет, способны к взаимозаменяемости в тексте без потери 

ими основного значения. Однако синонимы в терминологии имеют и свои 

особенности, которые отличают терминологическую синонимию от 

общеупотребительной. Они часто тождественные по значению; являются 

синонимами по денотату и сигнификату одновременно; абсолютно не меняют 

смысла высказывания; могут иметь различия в понятийном плане, могут 

отличаться семантикой словообразовательных элементов, особенностями 
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функционирования; не противопоставляются по признаку эмоционально-

экспрессивной значимости, имеют разделение в рамках научного стиля 

(академический и научнопопулярный) [ворона].  

Явление синонимии настолько широко представлено в терминосистемах, 

что нуждается не в запрещении, а во всестороннем изучении и, может быть, в 

использовании. Рассматривая синонимию как естественное следствие развития 

языка вообще и терминосистемы в частности, сторонники дескриптивного 

подхода к определению термина выявляют и анализируют проявления синонимии 

на материале различных терминосистем и изучают ее специфику в сравнении с 

общелитературным языком. Интересно, что в настоящее время большинство 

терминоведов рассматривают синонимию как естественное явление, присущее 

терминологии как языковой системе.  

Поскольку терминологические системы характеризуются определенной 

открытостью структуры, динамичностью, а также естественноискусственным 

характером образования, усилия лингвистов, направленные на выявление 

положительных свойств терминологической синонимии, которые играют 

положительную роль в процессе научно-технического общения и позволяют 

оправдать факты варьирования терминов в упорядоченных терминологиях, 

заслуживают несомненное внимание.  

При определении синонимии в терминологии существует несколько 

тенденций. Большинство ученых «терминами-синонимами» считают слова одной 

части речи, имеющие значения, которые полностью или частично совпадают, и 

поэтому могут заменять друг друга в контексте (Б. Н. Головин, Р. Ю. Кобрин [8]).  

Другие исследователи отмечают, что синонимы могут соотноситься с 

одним понятием или объектом, и называют их терминологическими дублетами 

(К. Я. Авербух [3], О. С. Ахманова [5], В. П. Даниленко [10]). Некоторые ученые 

связывают синонимию с общелитературной лексикой, а дублетность – с 

терминологией.  

Так же есть ученые, которые утверждают, что термины-синонимы – это 

не только дублетные (абсолютные) формы, но также и относительные (Д. С. Лотте 

[16]). Такое разнообразие взглядов на терминологическую синонимию можно 

объяснить, прежде всего, неоднозначным толкованием синонимии в 

общелитературном языке.  

До недавнего времени в терминоведении предметом дискуссии оставался 

вопрос о правомерности существования синонимии в терминологических 

системах в принципе, поскольку, как известно, к семантическим свойствам 

термина относят точность. «Наличие нескольких внутрисистемных 

синонимических терминов заставляет искать различия, приводящие к 

содержательному искажению. Вместе с тем употребление многих терминов-

синонимов вызывает справедливое сомнение и в том, что пользователи говорят 

об одном и том же понятии. Подобное приводит к коммуникативным 

затруднениям и бесчисленным спорам о терминах» [6, с. 124].  
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Между научной терминологией и общелитературным языком 

установилось двустороннее взаимодействие. С одной стороны, общая лексика 

постоянно обогащает основную базу терминологии, являясь ее основным 

источником, с другой – термины часто детерминизуются. Для терминологической 

лексики, по сравнению с общеупотребительной, характерны определенные 

дифференциальные признаки: системность, стилистическая нейтральность, 

тенденция к однозначности в пределах терминологического поля, наличие точной 

дефиниции, тенденция к отсутствию синонимических соответствий и др [10, c. 

52].  

Стоит отметить, в терминосистемах фиксируются те же виды системных 

связей, что и в других слоях лексики общеупотребительного языка. Поскольку 

научный стиль требует максимальной точности определений, то отраслевые 

терминологии стремятся избавиться от синонимии, которая затрудняет 

восприятие научной информации и может быть причиной неправильного 

понимания научного текста.  

С другой стороны, синонимия является естественным проявлением 

развития языка, так как в процессе непосредственного развития науки постоянно 

увеличивается количество терминов для обозначения уже известных предметов и 

явлений, что влияет на развитие синонимических рядов. Обилием синонимов 

отмечаются те области терминологической лексики, которые формировались на 

протяжении долгого исторического периода. Некоторые ученые считают, что 

синонимы появляются только на ранних этапах формирования 

терминологических систем [7, c. 51]. Определенные особенности проявления 

синонимических отношений имеет каждая терминология, что связано со 

своеобразием ее формирования и структурой, причем и на начальном этапе 

становления терминологии, и в период интенсивной разработки или 

нормирования терминосистемы можно наблюдать большое количество 

синонимов.  

По мнению Н. Д. Шмелева, синонимия наблюдается в терминологических 

системах на любых этапах развития. Поэтому с самого начала возникновения 

терминосистем возникает потребность в выборе из синонимического ряда того 

термина, который точно может охарактеризовать то или иное понятие. Л. Н. 

Русинова отмечает, что появление нового понятия вызывает обычно появление 

сразу нескольких терминов, созданных в разных местах разными людьми [19, с. 

24]. Со временем содержание и объем нового понятия уточняется, появляется 

возможность отделить характерные признаки понятия и создать или выбрать из 

имеющихся терминов тот, который отвечает предъявляемым требованиям. 

Остальные синонимы к этому понятию постепенно выходят из употребления. 

Таким образом, Л. Н. Русинова утверждает, что «наличие синонимических 

терминов в научном стиле является хоть и нежелательным, но неизбежным 

следствием бурного развития науки и техники» [19, с. 25].  

Причины возникновения синонимии в терминологии обусловлены 

лингвистическими и экстралингвистическими факторами: 
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неунифицированностью терминологии; наличием устаревших названий, которые 

функционируют наряду с новыми; взаимодействием литературного языка и 

диалектной речи; возрождением терминологического наследия прошлого и 

созданием новых названий; употреблением заимствованного термина; 

существованием полного и сокращенного вариантов терминов.  

Согласно Р. Тиммерман «диверсификация терминов имеет место тогда, 

когда появляется необходимость у специалистов внести ясность в описание 

феномена или предмета», таким образом синонимичные термины следуют слегка 

измененным объективам. Конечно идеалом для современной науки 

Терминоведения было бы «исключение полу-синонимов и выборе термина –

доминанта» [2, с. 150].  

С. В. Гринев-Гриневич считает, что употребление «специальных названий 

в текстах убеждает, что второе имя нужно: а) для научного определения понятия 

и толкования названия термина (особенно иностранного), б) для точного 

выражения мысли, особенно когда граница между понятиями нечетко очерчена, 

в) для избежания повторов одного и того же слова или словосочетания» [9, с. 51]. 

Предложенная классификация является наиболее полной, отражающей все 

возможные типы терминовсинонимов: Равнозначные терминые, термины-

синонимы, термины-эквиваленты, абсолютные синонимы (варианты и дуплеты) 

и условные синонимы.  

 Равнозначные термины, по мнению С. В. Гринева-Гриневича, имеют 

одинаковое или подобное значение, и используются для наименования одного и 

того же понятия. Форма такого термина семантически прозрачна, легко понятна 

и поэтому удобна. Они подразделяются на терминысинонимы, являющиеся 

равнозначными терминами одного языка, и эквиваленты, представляющие собой 

разноязычные равнозначные термины. Термины-синонимы разделяются на 

абсолютные синонимы (синонимы с тождественным значением) и условные 

синонимы (синонимы с подобным значением) [9, c. 56].  

Под абсолютными синонимами исследователь понимает синонимы, не 

имеющие семантических и стилистических различий, но отличающиеся по 

сочетанию. Синонимы не одинаковы по своему звучанию, структуре и 

происхождению.  

Под условными синонимами С. В. Гринев-Гриневич понимает термины с 

нетождественным, но подобным значением, позволяющим в определенных 

условиях использовать их как равнозначные. Условные синонимы автор делит на 

квазисинонимы и разнопонятийные синонимы.  

Абсолютные синонимы автор подразделяет на варианты и дублеты. К 

вариантам относятся синонимы, представляющие собой варианты одного и того 

же термина, полностью совпадающие в своем значении, но имеющие различия на 

графическом, фонетическом или морфологосинтаксическом уровнях). Варианты 

в свою очередь делятся на: - графические варианты, такие термины 

рассматриваются как английский и американский варианты правописания; - 

фонетико-графические варианты, варианты, различающиеся только 
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произношением и вариантным написанием одинаковых лексем. - 

морфологические варианты – варианты, различающиеся только 

словоизменительным аффиксом; - словообразовательные варианты – варианты, 

различающиеся только словообразовательными аффиксами; - синтаксические 

варианты – варианты, отличающиеся синтаксической моделью образования; - 

морфолого-синтаксические варианты, которые могут иметь множество 

разновидностей.  

Приведем некоторые из них: эллиптические варианты – морфолого-

синтаксические варианты, образованные эллипсисом (пропуском одного из 

компонентов) многокомпонентного термина, без изменения его значения. Под 

эллипсисом в лингвистике принято считать опущение одного из слов 

терминологического словосочетания с концентрацией значения всего 

словосочетания на оставшемся слове; аббревиатурные варианты – образованные 

сложением начальным букв многокомпонентного термина.  

Дублеты – синонимы, представляющие собой пары, совершенно 

различных по форме терминов, полностью совпадающие в своем основном 

значении, но различающиеся по ареалу распространения, источнику и времени 

возникновения, разноязычные, т. е исконные и заимствованные или из разных 

языков. Дублеты подразделяются на следующие: - разновременные дублеты – 

дублеты, отличающиеся хронологическим статусом; - разноязычные дублеты – 

дублеты, заимствованные из разных языков [9, c. 64].  

Синонимы-дублеты в терминологии не имеют отношений подобно 

синонимам в общеупотребительной лексике, поэтому они не организуются в 

полноценные синонимические ряды, у них нет эмоционально-экспрессивных, 

стилистических или оттеночных различий. Дублеты тождественны между собой, 

все они относятся прямо к обозначаемому. Если в общелитературном языке 

существование синонимов объясняется тем, что употребление тех или иных из 

них влияет на содержание речи, ее стилистическую окраску, придает речи 

индивидуальный оттенок, то дублеты ни в общем языке, ни в языке науки этими 

свойствами не обладают и представляют собой явление нежелательное и даже 

вредное [9, c. 67].  

Е. И. Толикина отмечает, что в рамках терминологии мы имеем дело лишь 

с дублетами. Между дублетами нет эмоционально-экспрессивных, 

стилистических или оттеночных оппозиций, они могут отличаться лишь 

этимологией или структурой. При этом она призывает к устранению дублетов 

«для упорядочения терминосистем» [22, с. 59]. Таким образом, Е. И. Толикина 

считает, что синонимия терминов предусматривает соотношение синонимов с 

одним понятием, то есть одним значением. В. М. Лейчик к дублетам относит 

разнокорневые образования, тождественные по содержанию, а синонимы могут 

выражать как то самое понятие, так и несколько близких. Также ученый называет 

проявлением синонимии те случаи, когда «термину соответствуют по семантике 

нетерминологические лексические единицы, в том числе те, которые не 
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принадлежат к литературному стилю (жаргонизмы, профессиональная лексика, 

диалектизмы)» [15, с. 107].  

Таким образом можно прийти к выводу что дублетность как 

разновидность синонимии наиболее свойственна именно терминологии. 

Терминологические дублеты – это слова или словосочетания, которые 

объединяются особой терминологической соотнесенностью с тем же научным 

понятием и объектом действительности. Характерной чертой терминов-дублетов 

является то, что они соотносятся с тем же объектом, имеют общий денотат и не 

имеют никаких семантических различий [7, c. 54].  

Еще одной проблемой, на которую стоит обратить внимание, является 

вопрос различия синонимии и вариантности терминов. По мнению некоторых 

ученых, между однокоренными образованиями с тем же значением не может быть 

синонимических связей, поскольку такие образования являются не отдельными 

самостоятельными словами, а словообразовательными вариантами слов. Это 

положение, которое развивает теорию А. И. Смирницкого о вариантности слова, 

было разработано О. С. Ахмановой. О. С. Ахманова и А. И. Смирницкий впервые 

подняли вопрос о взаимоотношении вариантов и синонимов, что приобрело 

большое влияние на практические и теоретические работы в области синонимии.  

О. С. Ахманова выделяет фонетические и морфологические варианты; к 

последним относит однокоренные слова с тождественным значением. Предел 

лексической синонимии, по теории языковеда, проходит внутри 

словообразовательных явлений: все однокоренные образования с тождественным 

значением остаются вне синонимии, но синонимическая система охватывает 

однокоренные слова, семантические связи которых строятся на близости 

значения. Однако в исследовании часто отсутствует четкость в разграничении 

семантической тождественности и близости значений, что ставит под сомнение 

всю теорию. Даже сама О. С. Ахманова отмечает: «Вследствие того, что 

различные аффиксальные словообразовательные морфемы имеют различную 

степень лексикосемантической самостоятельности, практически отличить разные 

словаварианты одного слова оказывается часто нелегко» [5, с. 76]. По нашему 

мнению, в этой теории не учтено то, что однокоренные единицы, даже 

идентичные по своему значению, не могут быть вариантами того же слова уже 

потому, что они появились в результате словообразования, т. е. основного 

способа создания слов в языке.  

Итак, учитывая исследования современных ученых-языковедов, мы 

считаем, что синонимию в терминологии не стоит трактовать только как 

негативное явление. Она уместна, так как способствует точному высказыванию 

мысли, избеганию лишних повторений. Наличие синонимии является 

результатом постоянного развития терминосистем разных областей знаний. 

Изучение особенностей синонимии терминов тех сфер знаний, которые сейчас 

активно развиваются, является перспективным направлением лингвистических 

исследований. В научной литературе не существует единой точки зрения на 

синонимию терминов. Разброс мнений на предмет терминологической 
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синонимии достаточно широк, при этом терминоведы сходятся в том, что 

синонимия – это неизбежный продукт развития терминологии. Проблема 

синонимии терминов является одной из основных и наиболее важных проблем 

терминоведения. Эта проблема исследуется давно и традиционно 

рассматривается в большинстве терминоведческих работ. Но, несмотря на это, 

многое в причинах появления терминологической синонимии, характере 

взаимодействия семантически эквивалентных терминов и тенденциях развития 

этого явления до сих пор остаётся неясным. Для обозначения синонимии 

терминов учеными предлагаются такие понятия как дублетность, 

эквивалентность, вариантность наряду с неоднозначностью их трактовки. 

Несмотря на требование не использовать синонимы в одной терминосистеме, 

синонимия терминов присуща любой терминологии.  
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Abstract. Translation of International Trade texts is a challenging process. Consistency 

is a prerequisite, since the uniform use of terminology eliminates misunderstanding in the 

process of the target text formation. The language of international trade demonstrates the quality 

of its living language, being a complex and permanent process that is achieved by all means of 

vocabulary enrichment. Knowledge and explanation of economic conditions in the light of their 

origin is often an important stage for a more effective expression of specialized phenomena. 

Translation of such type of texts demands a certain level of specialized knowledge. Such areas 

of knowledge always have a relatively well-defined terminology set on a collection of concepts, 

a name being assigned to each of them. The major criteria for choices taken in the process of 

the International Trade texts translation are the lack of ambiguities (the target audience is able 

to identify the reference concept), the closeness towards the originally conveyed information, the 

need to preserve synchronic coherence of the elements representing the final/target text, and the 

compliance with the diachronic evolution of the lexis regarding the choice of terms. The 

translation of texts in the field of international trade is one of the most scrupulous and time-

consuming activity requiring extreme attention and concentration. It is a demanding process, 

involving accuracy and attention to details. The translator should take into account various 

aspects as choosing the proper lexical equivalent and using it in the given context, applying 

equivalents of the same stylistic register of the original text etc.  

Rezumat. Traducerea textelor din domeniul comerțului internațional este un proces 

solicitant, fiind una dintre cele mai scrupuloase activități care necesită concentrare maximă, 

implicând precizie și atenție la detalii. Traducătorul trebuie să țină cont de alegerea 

echivalentului lexical adecvat și utilizarea acestuia într-un anumit context, selectând echivalente 

ale aceluiași registru stilistic al textului original. Drept criterii principale în alegerile efectuate 

în procesul de traducere se enumără lipsa ambiguităților, precizia informațiilor inițial 

transmise, necesitatea păstrării coerenței sincronice ale elementelor care reprezintă textul final/ 

https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Science/savch/05.php
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textul-țintă, respectarea evoluției diacronice a vocabularului în procesul de selectare a 

termenilor.  

Keywords: international commerce, translation process, equivalence, non-equivalence, 

translation strategies, syntactic transformations.  

Cuvinte cheie: comerț internațional, proces de traducere, echivalență, nonechivalență, 

strategii de traducere, transformări sintactice 

Economics pertains to the field of social sciences, also known as “soft” 

sciences, as it deals with the variables which characterize human behavior. Maria Teresa 

Musacchio considers economics as being part of the ‘hybrid’ disciplines, which, 

differently from the ‘pure’ disciplines such as mathematics, employ means that are 

typical of other scientific fields of study to conduct their research [11, p. 80]. The field 

of economics is known to various areas of activity: industry, agriculture, trade, 

exchange, and communications. In this context, it is necessary to take into account the 

possibility of the presence and active functioning of intradisciplinary vocabulary in any 

types of text in the field of economics. Absolutely every separate branch of economics 

has its characteristic lexical units, which need to be searched and further analyzed for 

the most accurate translation of a certain expression, given the economic, legal, political 

and cultural realities of a particular country [17, p. 152].  

Several important characteristics shape the current state of economic discourse. 

The most important feature is globalization, especially in the economic sphere. 

However, this process is not a new phenomenon since mercantile contacts were popular 

even in the communities which existed many centuries ago. These commercial relations 

influenced the linguistic behavior of those community members. We should remember 

that goods, techniques or fashions, although very important in intercultural exchange, 

do not govern the structure of these cultures [3, p. 122].  

Both economic and business discourses are often considered to be identical. In 

our view, economic discourse includes business discourse, and has a broader concept. 

Economic discourse in addition to communication between business representatives, 

business partners on the foreign market, intergovernmental communications, speeches 

at economic forums, covers the entire system of communication in the fields of 

production, exchange, distribution and consumption of goods and services. Among 

communicants of economic discourse there are not only experts in the field of 

economics, but also journalists, politicians and ordinary people. Compared to other 

types of discourse this explains the special status of economic discourse, as in some 

cases it is difficult to identify the boundaries between political, diplomatic and economic 

discourse [3, p. 122].  

Among the features of specialized texts in the field of economics (subfield 

international trade) one can enumerate: not permanent standard and consecutive manner 

of information exposition; the prevalence of terminological combinations in which the 

noun serves as a key unit for different types of attributive groups; wide use of metaphors. 

As for the other specific lexical and grammatical features proper to the text of 

international trade the following ones can be mentioned: 
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The presence of a large amount of economic vocabulary represented by 

international trade terms, the informational content of the text is purely terminological 

one (administrative protective orders, air waybill, balance of trade, commercial 

invoice, common carrier, demand draft, demurrage, dock receipt, exchange permit, 

floating policy, fulfillment warehouse).  

The presence of stylistic deviations in the definitions of terminologized lexical 

units borrowed from the general layer of the English vocabulary. As Siranush Meloyan 

states “the translator should be familiar with the terms at the same time should 

understand their meanings as it is often underlined that the main difficult to fully 

understand technical texts is not only technical vocabulary itself but also an intermediate 

lexical category between the general and the fully technical terminology and here 

understanding of the term and the specific context it is used in is obligatory” [13, p. 

311]. For example, the terminologized lexical unit interest with a semantic value “the 

feeling of wanting to know or learn about something or someone/the quality of exciting 

curiosity or holding the attention”, in the field of economics means “the cost of 

borrowing, which compensates lenders for the risk they take in making their money 

available to borrowers/ a specified percentage of the loan’s value, per specified time 

period”[8]. The lexical unit multiplier is frequently used in everyday speech and 

meaning “a person or thing that multiplies/ a quantity by which a given number (the 

multiplicand) is to be multiplied” [12], while in the specialized field of economics it is 

“the factor by which the return deriving from an expenditure exceeds the expenditure 

itself / an initial stimulus to spending (in the form of new business, consumer, or 

government purchases) usually results in a larger final increase in total spending, 

production, and employment in the economics” [8].  

The presence of shortenings and abbreviations, most of them are met 

exclusively in the official documents in the field of international trade (AD- Anti-

Dumping; AES- Automated Export System; AMTAC- American Manufacturing Trade 

Action Coalition; CAD- Cash Against Documents; FTA - Federal Transit Agency; 

CPTAT- Customs Policy for Trade and Terrorism; FDI- Foreign Direct Investment, 

B2C – Business-to-Consumer, B2B – Business-to-Business). In this regard, it should be 

noted that when translating abbreviations, the translator is obliged to consult specialized 

dictionaries, terminographic directories or search engines for understanding the 

semantic values of the abbreviated form.  

A group of words and terms called “false friends” of translator, as figure - cifră, 

data – date etc, translation of which leads to distortions of translated text’s meaning, e. 

g. : The profitability figure was accordingly slightly amended. - În consecință, cifra ce 

reflectă rentabilitatea a fost, la fel, ușor modificată.  

The widespread use of special idiomatic expressions and phraseological units 

denoting various international trade phenomenon, their semantic values differ from the 

one applied in the general literary layer of the English language. A phraseological unit 

(also called idiom) is a word group with a fixed lexical composition and grammatical 

structure; its meaning, familiar to native speakers of the given language, is generally 

figurative and cannot be derived from the meanings of the phraseological 

https://www.economist.com/economics-a-to-z/r#node-21529781
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unit's component parts [12]. The main difficulty in translating phraseological units is 

that not a single dictionary can provide all the possibilities of using phraseological units 

in an economic context [15, p. 221]. It should be noted that phraseological units in the 

economic texts usually renders specialized phenomena and should be translated in a 

neutral style. For example, a well-known term Blue Chips (companii de prima 

clasă/companii financiar stabile) is applied to well-established financially stable 

companies, resistant to downturns, and having a long history of dividend payments. The 

name blue chip came from the poker game where the blue chips have the highest value. 

The shares of such companies are called Blue Chip Stocks, e. g. : We are pleased to have 

partnered with large Blue Chip companies, and continue to actively develop business 

relationships to enhance and complement the Worldwide Group services and brand. - 

Suntem încântați să fim parteneri ai unor mari companii și continuăm să dezvoltăm în 

mod activ relațiile noastre de afaceri pentru a extinde ariile brand-ului Global Group 

și a gamei de servicii oferite.  

According to A. Guţu, the process of translating a text into a specialized 

language is characterized by:  

- the semasiological stage (which is connected to the text form in the source 

language), when translators have to: define their uncertainties, establish the 

comprehension level, delimitate the semantic and terminological units, conduct 

terminological research;  

- the onomasiological stage (which is connected to the meaning of the text, both 

in the source and in the target language), when translators have to: establish the 

necessary precision level for the target audience, to find the appropriate terminology to 

render meaning, to choose an appropriate form (univocal, clear and precise), to control 

meaning (internal and external coherence) and form (spelling, syntax, terminology) [9, 

p. 71].  

In order to translate a specialized text one needs, first of all, to decode it. The 

decoding of the specialized text consists in comprehending the conceptual nucleus of 

the terminological notions used in the text. The concept makes reference to an extra-

linguistic reality. The importance of the extra-linguistic reality in the case of specialized 

texts is different from that of the common lexis. In many circumstances, the economic 

language demonstrates its quality of being a living language and, at the same time, a 

very technical one, making reading difficult for lay people [1, p. 253].  

The specialized language developed from the common one is characterized by 

clarity and concision. It precisely defines or describes scientific concepts, creating its 

own, purely denotative and monosemantic terminology. Specialized languages can only 

be introduced with the help of the current language, their basic concepts being defined 

by the language means, the terminological units subsequently deduced, obtained from 

the basic scientific concepts with the help of logical thinking [ibidem].  

As it is known, the main feature of translation of economic texts, in general, and 

in international trade, in particular, is the accuracy of information transmission. 

Translation of international trade texts requires the translator not only to have an 

excellent knowledge of the source and target language, to understand the peculiarities 
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of specialized terminology and to have special knowledge in the economic theory. The 

science of Economics in general, and its subfield international trade, has its own 

terminological lexicon. On the basis of various definitions, there is a generalizing 

definition of the “term” suggested by V. Leychik: “a term is a word or a word 

combination, which has some correlation with the concepts of a certain branch (of 

science or technologies); these concepts have system relations with other words and 

verbal complexes and form a certain closed system together with them. This system is 

characterized by a high degree of self-descriptiveness, non-ambiguity, accuracy and 

expressive neutrality” [16, p. 21]. Terminological bulk of vocabulary allows for the 

most accurate presentation of the content of a given subject and ensures a proper 

understanding of the original material.  

Here it is good to mention that the formation of the English terminological 

system of economics dates back to the XVIth century, when Latin was the official 

language of science. English economic terminology was created on the basis of proper 

English and by borrowing lexical units from Latin and Greek which make "possible 

consider the emergence of the first internationalisms in the English national language" 

[18].  

Therefore, the peculiarity of the studied texts translation is to convey a more 

accurate rendering from a source to a target language, taking into account the differences 

that exist in various realities of economics. The most accurate translation of 

international trade texts can only be achieved if the translator selects correctly the 

equivalent terms. The complexity of this work is based on the fact that a large number 

of international trade terms have a short history of functioning in the target language 

(Romanian, in our case), or they were borrowed from the English language as a source 

language. The concepts to which these terms refer are absent in Romanian or are only 

formed under the influence of Romanian economic realities. It can be concluded that 

the most accurate translation of the international trade term is hardly to be performed, 

since the conditions for carrying out economic activities diverge in the countries of the 

source and target languages.  

Thus, without deep knowledge in the field of economics (international trade) 

and the features of its application in this or that particular country, the translation of the 

terms will have a distorted meaning. The most accurate translation of economic terms 

will help the translator to convey the message of the translated text, since economic 

texts can vary in styles, genres and functions [18].  

In translation, particularly with regard to terminology of international economic 

relationships, which is the core of the whole theory and has serious and specific 

meanings, translators are required to deeply understand its connotation and set proper 

translation version. Improper translation can lead to confusion of the meaning. 

Specialization is the manifestation of high-quality translation. Common words and 

expressions, rendering economic issues, should be considered as terminology and show 

the specialization in the translation process [26, p. 15].  

Further we will discuss the problem of terminological choice and linguistic 

representation of scientific concepts in the field of international trade on the basis of 
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various examples and translational challenges. First of all, lexical unit allowance in 

general vocabulary has the meaning of “to allow to do smth”, the translation in 

Romanian being a permite, permisune. In the field of international trade allowance is “a 

sum of money paid regularly to a person to meet needs or expenses/ something that is 

permitted, especially within a set of regulations or for a specified purpose” and is 

translated as alocație, îndemnizație [4]: Examples of such benefits are income tax 

holidays, investment tax credits, accelerated depreciation allowances and reduced 

income tax rates. – Drept exemple de astfel de beneficii sunt scutirile de impozit pe 

venit, creditele fiscale pentru investiții, indemnizațiile de amortizare accelerată și cotele 

reduse ale impozitului pe profit.  

Another example deals with the common lexical unit return/întoarcere (an act 

of coming or going back to a place or activity). In the field of international trade this 

terminologized lexical unit has two specialized meanings as bilanț, declarație pe venit, 

declarație fiscală (a report filed with the Revenue Services) and câștig (a profit from an 

investment) [12]: In other jurisdictions, the tax base is determined by reference to the 

tax returns of each entity in the group. - În alte jurisdicții, baza fiscală este determinată 

prin referire la declarațiile fiscale ale fiecărei entități din grup. The last sentence is a 

good example of polysemy of the general and specialized meaning of the same lexical 

unit functioning both in general vocabulary and specialized terminology.  

Polysemy is observed in cases where the source language term has different 

meanings that are transmitted by different target language equivalents and in cases 

where several different terms can be used to convey one meaning of the source language 

term into the target language; the choice of variant matching as a rule is conditioned by 

the context. The sentence that follows discusses the polysemantic character of the word 

sumă/cantitate vs amount: Negruța susține că suma pe care trebuie să o întoarcă 

cetățenii este o povoară serioasă și nu este vorba de cifra anunțată de guvernare, cea 

de 21 miliarde de lei, ci de peste 25 de miliarde de lei. - Negruţa claims that the amount 

that the citizens must give back is a serious burden and it is not the figure announced 

by the government, the 21 billion lei, but over 25 billion lei.  

The Oxford Dictionary provides two definitions for the term amount: 1) a 

quantity of something, especially the total of a thing or things in number, size, value, or 

extent; 2) a sum of money [12]. The two definitions may explain the reason of existence 

of several Romanian equivalents cantitate, volum, sumă for the English amount. The 

contextual environment makes it obvious that the amount talked about is concerning 

sum of money, its equivalent being sumă.  

The polysemantic word is provision the general meaning of which 

aprovizionare, asigurare is opposed to its specialized counterpart clauză, prevedere: 

The insurance company made a provision against claims over alleged pension fraud. - 

Compania de asigurări a făcut o clauză împotriva cererilor în legătură cu presupusele 

fraude de pensii. The meanings in which the term provision may belong to various 

narrow areas of international trade, finance, and management are different. The 

Economist provides the following definitions for this term: 1) “a stock of needed 

materials or supplies”; 2) “the act or process of providing”; 3) “an article or clause (as 
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in a contract) that introduces a condition” [5]. The first meaning is usually used in plural, 

expressing the concept of accounting, the latter meaning functions as a legal term. 

However, all the highlighted meanings are updated in the financial statements texts. Just 

the context allows to state the specific use of the term in a certain meaning (and to give 

variants of its translation). The most suitable meaning for our context is the third one, 

clauză being the best equivalent.  

Another catching instance deals with semi-terminological unit sales functioning 

in general vocabulary under the meaning of vânzări/reduceri: The sales are down, 

stocks are increasing, and redundancy announcements are multiplying. - Vânzările 

scad, stocurile cresc, iar numărul anunţurilor de concediere crește. This sentence is 

taken from a international financial report, containing the discussed term sales. It can 

be translated as volumul de vânzări, venituri din vânzări, cifra de afaceri. The first 

meaning is “a quantity or amount sold” and is used mostly in the studied field, while the 

second meaning “the income of the amount sold” is used in the accounting field. 

However, all of them can be encountered in financial statements text defining the same 

phenomenon. Therefore, the optimal variant will be the generalized equivalent vânzări.  

The following example refers to the peculiarities of translating a compound 

terminological units as stock option plan made according to the structure N(oun)+N+N, 

which in Romanian is rendered in descriptive form: Development of proposals on 

further development of long-term incentive programs, including those based on stock 

option plans [6]. - Elaborarea propunerilor privind dezvoltarea ulterioară a 

programelor de stimulare pe termen lung, inclusiv cele bazate pe programe de 

achiziționare de acțiuni preferențiale de către personalul companiei. Stock option plan 

is a term used in business, which means “a program within a company whereby 

employees are allowed to buy a specific number of stock options in the company for a 

specified amount of time” [8]. In word-for-word translation we would obtain plan de 

opțiuni de acțiuni, which is incorrect from all the points of view: it has no meaning, it 

sounds awkward in the target language, and it loses the original message of the whole 

sentence. Having been convinced that word-for-word translation is not a choice, we 

tried unsuccessfully to find an equivalent in the Romanian language. The only 

remaining option is the descriptive translation that conveys the original meaning of the 

term.  

Among the other issues in translation of equivalent present lexical unit in the 

English and Romanian economic texts, one can mention the syntactic transformations 

which take place in the process of rendering from the source language into the target 

language. For example, the term prime/base rate – rata dobânzii, la care băncile 

americane împrumut bani debitorilor de prima categorie (base rate in Great Britain) 

[12]: For each good the base rate of customs duties to which the successive reductions 

and eliminations are to be applied under paragraph 1 of this Article are specified in 

Annex XV to this Agreement [49]. - Pentru fiecare marfă, nivelul de bază al taxelor 

vamale, căruia urmează să i se aplice reduceri și eliminări succesive în conformitate 

cu alineatul (1) din prezentul articol este cel specificat în anexa XV la prezentul acord. 

In the process of translation the English base rate consisting of Noun+ Noun becomes 
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Romanian nivelul de bază Noun + prep /de/+Noun. According to the rules of Romanian 

grammar adjectives always follow the nouns, while in English the process is reversed, 

the adjectives precede the nouns.  

Translation of international trade acronymss/abbreviation represents another 

challenge. An acronym is an abbreviation formed from the initial letters of other words 

and pronounced as a word. In science, the letters are occasionally joined up and become 

internationalisms requiring analysis only for a less educated target language readership. 

It can be a real challenge. In translation, there is either a standard equivalent term or, if 

it does not yet exist, a descriptive term. Let’s see the following sentence: The primary 

drawback to this type of reverse mortgage is that the maximum loan amount is limited 

(currently, it's the lesser of the appraised value or the HECM FHA mortgage limit of 

$625, 500). - Neajunsul primar la acest tip de credit ipotecar invers este că valoarea 

maximă a creditului este limitată (în prezent, este cea mai mică din valoarea evaluata 

sau limita ipotecară a CECI AFL de 625. 500 USD). The first issue in translation of this 

sentence involves two acronyms standing next to each other, making the message of the 

sentence almost non-understandable, i. e. HECM and FHA. Using both the English 

abbreviations database and the context, it was possible to decipher/ to find the full form 

of the units: HECM- Home Equity Conversion Mortgage and FHA - Federal Housing 

Administration. It should be mentioned that in some databases several variants of full 

forms are given, all of them belonging to various fields of scientific or social life, e. g: 

FHA -Future Homemakers of America, FHA - Fair Housing Act. Just the context of the 

sentence contributes to the proper selection of the acronym’s full form.  

Another very important difficulty to mention deals with rendering of $625, 500 

which looks like innocent. The first detail is that the currency’s marks in English always 

stand in front of the amount, while in Romanian it has its place after the number. The 

use of punctuation marks is also different in Romanian and English. In English a coma 

between numbers is used after each three figures to divide the thousands, millions, 

billions, etc, while in Romanian a dividing point is used for this purpose. In case of 

using a coma in Romanian, the number will become decimal.  

Translation equivalence at the word level has been tackled separately only to 

establish some major guidelines in the translation of international trade texts and to 

prove the topicality and applicability of a general theory of equivalence and types of 

equivalence in the specific case of translating specialized texts.  

 Therefore, one of the main goals of international trade texts translation is the 

transfer of information at the lexical and grammatical levels as well as the pragmatic 

function of the text. Here the translator has to perform various cross-language 

translation transformations in the rendered text (according to such parameters as 

translation accuracy, style, meaning etc) to correspond and be identical to the original 

text or be adapted as precisely as possible for optimal perception by the target audience.  
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Abstract. In order to promote the quality of teaching-learning of mathematics in the 

primary classes, the teacher must carry out a reconsideration of the educational approach, so 

that the developed teaching strategies are centered on the student, i. e. the learner. Because the 

teaching strategies must ensure the development of cognitive, affective and actional psychic 

processes, in order to offer them possibilities of adaptation and framing in the social and 

professional environment. The teaching strategies based on action, application, and research 

have a great importance in teaching-learning mathematics in the primary classes. Later, these 

strategies will enable students to gain qualitative and functional knowledge.  

Rezumat. Pentru a promova calitatea în predarea-învățarea matematicii în clasele 

primare învățătorul trebuie să realizeze o revizuire a demersului educaţional, astfel încât 

strategiile didactice elaborate să fie centrate pe elev, adică pe cel ce învaţă. Strategiile didactice 

aplicate în școala primară trebuie să asigure dezvoltarea proceselor psihice cognitive, afective 

şi pe cele acţionale, pentru a le oferi posibilități de adaptare şi încadrare atât la următorul nivel 

de învățământ cât și în mediul social și profesional. O importanță mare în predarea-învățarea 

matematicii în clasele primare o au strategiile didactice bazate pe acţiune, investigație, 

experimentare, aplicare etc. Aceste strategii didactice vor permite elevilor să obțină ulterior 

cunoștințe calitative și funcționale.  

Keywords: teaching strategies, interactive teaching strategies, primary classes.  

Cuvint-cheie: strategii didactice, strategii didactice interactive, nivelul învățământului 

primar.  

Introducere 

Termenul strategie este utilizat, pe larg, într-un şir numeros de domenii și 

ramuri ale ştiinţei, fiecare conferindu-i particularităţi specifice, dar păstrând, în linii 

mari, semnificaţia iniţială. În domeniul Ştiinţelor Educației circulă mai multe derivate 

ale acestui concept, însă noi îl vom aborda pe cel de strategie didactică.  

Orientările actuale ale ştiinţelor educației sunt îndreptate spre corelarea părților 

componente ale unei strategii didactice, care se înglobează într-o structură unică: 

competențe de învățare, obiective, conţinuturi, forme, metode, mijloace, evaluare.  

Printre ideile referitoare la funcţiile principale ale strategiei didactice se remarcă 

cele enunţate de Neacşu I. (1999): „implică elevii în situaţii specifice de învăţare; 

raţionalizează şi adecvează conţinutul instruirii la particularităţile personalităţii elevilor 

(motivaţie, nivel de pregătire, stil de cunoaştere, de învăţare); creează premise pentru 

manifestarea optimală a interacţiunilor dintre celelalte componente ale procesului de 
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instruire, dependente, la rândul lor, de personalitatea profesorului, în special, de 

capacitatea lui de a realiza proiectarea, implementarea şi evaluarea instruirii” [10, p. 

184].  

Cu referire la domeniul științe ale educației strategiile didactice reprezintă un 

concept polisemantic, aceasta poate fi elucidat dacă analizăm unele definiții propuse de 

savanții din domeniu.  

Astfel, strategia didactică este: „un ansamblu de acțiuni și operații de predare 

– învățare” [6, p. 276. ]; „o acțiune decompozabilă într-o suită de decizii – operații”[14, 

p. 144. ]; „un grup de două sau mai multe metode și procedee integrate într-o structură 

operațională” [4, p. 422]; „un ansamblu de procedee prin care se realizează conlucrarea 

dintre profesor și elevi” [13, p. 441. ]; „aspectul dinamic, activ, prin care cadrul didactic 

dirijează învățarea”[12, p. 193. ] etc.  

Accepţiunile savanților din domeniu ce țin de funcțiile și structura strategiilor 

didactice sunt, de asemenea, diverse: în dependență experiențele de învățare, formele, 

metodele și mijloacele de instruire, finalităţile de studii, competențele ce urmează a fi 

formate, conținuturile de învățare, activitățile ce urmează a fi realizate etc. Strategiile 

didactice, reprezintă niște structuri complexe, interconexe, armonioase, ele pornesc de 

la competențe și finalități, incluzând: obiective, conţinuturi, forme, metode, mijloace, 

evaluare.  

Metodologie și metode 

Strategiile de predare-învăţare a matematicii au evoluat în timp şi în conţinut de 

la învăţarea mecanică, expunerea catihetică bazată pe toceală şi reproducere oarbă la 

strategii inductive, deductive, euristice, interactive etc. Metodologia predării aritmeticii 

cunoştea, la început, patru strategii sau cum li se mai spunea pe timpuri metode de bază 

sau maniere: mecanică, intuitivă, studierea consecutivă a calculelor şi a operaţiilor 

aritmetice, studierea problemelor cu un scop bine determinat [15, p. 64].  

Treptat are loc perfectarea strategiilor de predare-învăţare a matematicii ele 

urmând îmbinarea intuiţiei cu logica, renunţându-se la memorarea mecanică.  

Cercetători din domeniu au fost preocupaţi de problemele optimizării procesului 

de predare-învățare a matematicii. Astfe, cercetările lui A. Hariton au fost orientate spre 

determinarea eficienţei instruirii programate în cadrul activităţii intelectuale, Z. 

Turlacov pune accentul în lucrările sale pe dezvoltarea limbajului matematic şi 

rigurozitatea studierii mărimilor scalare, P. Petruşin (1963) pune la baza studierii 

matematicii în clasele primare teoria mulţimilor [1, p. 100].  

I. Lupu (1996) stipulează în literatura de specialitate că la introducerea 

noţiunilor în procesul de instruire a matematicii în majoritatea cazurilor se aplică 

strategia concret-inductivă se introduc noţiunile în ciclurile propedeutice de algebră şi 

geometrie în clasele I-V [8, p. 13].  

Termenul inductiv provine de la cuvântul latin inducţio – aducere, introducere 

[7, p. 87], iar strategia inductivă presupune trecerea de la particular la general 7, p. 32].  

Itinerarul metodologic de formare a conceptelor matematice printr-o strategie 

concret-inductivă se organizează astfel: 
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- se selectează o mulţime de obiecte, ce au proprietăţi comune; 

- prin instruire activă elevii descoperă proprietăţile comune tuturor obiectelor 

mulţimii date; 

- dirijaţi de învăţător, elevii descoperă definiţia conceptului sau îi dau o 

descriere explicativă; 

- se lucrează în direcţia însuşirii conceptului [7, p. 33].  

Strategia deductivă demonstrează trecerea de la judecăţile generale la cele 

particulare. Termenul respectiv provine de la cuvântul latin deducţio ceea ce înseamnă 

deducere [1, p. 91]. Strategia deductivă joacă un rol important în instruirea matematică. 

Ea are un itinerar argumentat şi duce la formarea unor raționamente logice.  

Strategia abstract-deductivă se aplică atunci, când noţiunea nouă este pe deplin 

pregătită prin însuşirea noţiunilor anterioare [8, p. 14], la introducerea unui concept nou 

această strategie nu este folosită, fiindcă este greu să captivezi interesul elevilor pe așa 

o cale.  

Pentru predarea matematicii în clasele primare sunt specifice strategia inductivă 

şi strategia analogică. Strategia inductivă este aplicată atunci când învăţătorul şi elevii 

întreprind experimente asupra situaţiei date sau în cadrul ei, efectuând acţiuni reale cu 

obiecte fizice sau cu concepte. Pe baza observărilor făcute, provocate de concretizările 

întreprinse, elevii sunt conduşi progresiv la conceptualizări în rezolvările de probleme, 

de exemplu, elevul gândeşte analitic prin probe şi apoi ajunge la o concluzie, acest tip 

de activitate reprezintă o premisă pentru construirea raţionamentului deductiv de mai 

târziu.  

Strategia analogică are ca temei o primă şi esenţială caracteristică a gândirii 

matematice, anume relevanţa ei logico-analogică, în cadrul ei concluziile se fac în baza 

confruntărilor. Termenul „analogie” provine de la cuvântul grecesc analogia, ceea ce 

înseamnă asemănare, corespundere [1, p. 86]. Prin intermediul acestei strategii vom găsi 

analogii între noţiuni, între idei, între teoreme, între demonstraţii, între domenii şi chiar 

între analogii. Punctul de plecare îl constituie însuşi faptul că analogia reprezintă forma 

principală sub care se manifestă procesele de abstractizare [5, p. 28]. Strategia analogică 

are o amplă utilizare în şcoală la formarea noţiunilor, rezolvarea exerciţiilor şi 

problemelor etc. Utilizarea ei în cadrul instruirii matematice primare contribuie la 

activizarea procesului de cunoaştere a elevilor.  

Rezultate și discuții 

Schimbările ce au loc în societate, situația economică de piaţă pun amprenta în 

toate domeniile vieţii. Astfel, are loc o înţelegere mai profundă a înţelegerea lumii 

respectiv, apar schimbări în sistemul de predare-învăţare. Ursu L. (2001) în cercetările 

efectuate descrie strategiile de formare a conceptelor geometrice la elevi. În procesul de 

predare-învăţare a unui concept autorul distinge patru mari strategii de formare a 

conceptelor geometrice la elevi: strategii de recepţie, strategii de focalizare (holistică 

sau integrativă), strategii de explorare (parţială), strategii de alegere [15, p. 32]. R. 

Bairac (2002) a scos în evidenţă două strategii de rezolvare a problemelor: algoritmică 

şi euristică [2, p. 49].  
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Unsovici A. N. (2003) propune pentru studierea matematicii două grupe de 

strategii: strategii de organizare şi desfăşurare a activităţilor instructiv-cognitive: 

strategii stimulative şi motivaţionale; strategii de formare a priceperilor şi deprinderilor; 

strategii de consolidare a priceperilor şi deprinderilor; strategii de evaluare; strategii 

instructive: strategii de instruire generale; strategii de instruire speciale; strategii de 

autoevaluare [17, p. 13].  

Strategie didactică posedă două caracteristici fundamentale: constanţă şi 

variabilitate. Dimensiunea normativă denotă caracterul constant prin posibilitatea de a 

contura profilul general al problemei instrucţionale și oferă soluții de rezolvare a ei. 

Capacitatea conceptului de a combina elementele structurale ale unei strategii didactice 

demonstrează caracterul lor variabil. Aceste două aspecte oferă posibilități variate și 

diferite alternative de modificare a elementelor structurale ce pot fi perfectate permanent 

În rezultatul analizei acestui concept putem concluziona că asistăm actualmente 

la evoluţia lui, înţeleasă ca „o noţiune fundamentală şi de maximă generalitate”[3, p. 

78]. Vom exemplifica în continuare câteva metodece pot fi selectate și incluse la 

elaborarea strategiilor didactice ce pot fi utilizate, după părerea noastră, cadrul diferitor 

tipuri de lecții la matematică în clasele primare. Deoarece metoda didactica este o un 

element component important al strategiei didactice, o acțiune proiectată și controlată 

de către învățător. Conținutul matematicii în clasele primare si finalitățile predării ei 

centrează strategia didactica pe metodă. Această componentă are rol predominant în 

ansamblu: forme, metoda, mijloace.  

Exercițiul didactic: este metoda are caracter algoritmic deoarece presupune 

parcurgerea conştientă a anumitor secvenţe riguroase ce se repetă întocmai (adică o suita 

de acţiuni care se reiau aproape identic), determinând apariţia unor comportamente 

acţionale automatizate ale şcolarilor. Exercițiul didactic stimulează activitatea, 

solicitându-i elevului efort intelectual şi / sau fizic [22, p. 5].  

Metode simulative (de acţiune simulata) - didactice în care predomină acţiunea 

didactică operaţională/practică simulată 

Jocul didactic este un tip specific de activitate prin care învăţătorul 

consolidează, precizează şi chiar verifică cunoştinţele elevilor, le îmbogăţeşte sfera lor 

de cunoştinţe, pune în valoare şi le antrenează capacităţile creatoare ale acestora [23].  

Un exerciţiu sau o problemă de matematică poate deveni joc didactic matematic 

dacă: realizează un scop şi o sarcină didactică din punct de vedere matematic; foloseşte 

elemente de joc în vederea realizării sarcinii propuse; foloseşte un conţinut matematic 

accesibil şi atractiv; utilizează reguli de joc, cunoscute anticipat şi respectate de elevi 

[23].  

Metoda „Mai multe capete la un loc”- este o de lucru in echipă, presupune 

învăţarea prin cooperare. Fiecare elev are o sarcină de studiu in care trebuie să devină 

expert. El are in acelaşi timp şi responsabilitatea transmiterii informaţiilor asimilate, 

celorlalţi colegi. Mozaicul este o metodă care dezvoltă încrederea in forţele proprii ale 

participanţilor; dezvoltă abilităţi de comunicare (de ascultare şi de vorbire); de 

reflectare, de gândire creativă; de rezolvare de probleme şi de cooperare. Această 
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metodă prezintă ca avantaj faptul că fiecare elev are propria contribuţie in realizarea 

sarcinii de lucru [24].  

Metoda „Echipe - Jocuri – Turnire” - reprezintă una dintre metodele activ-

participative care poate fi aplicată cu succes mai ales la recapitularea cunoştinţelor. 

Această metodă implică toţi elevii clasei prin natura regulilor jocului, dezvoltă spiritul 

de competiţie şi este o metodă de evaluare extrem de apreciată de către elevi. Clasa se 

împarte in echipe. Pentru fiecare masă de joc sunt necesare: fişe cu întrebări, fişe cu 

răspunsuri, cartonaşe numerotate, numărul lor fiind acelaşi cu numărul întrebărilor de 

pe fişă. Această metodă este potrivită unei lecţii de recapitulare. Prin această metodă 

elevii îşi exersează capacităţile de comunicare [25].  

Metoda „Schimbă perechea” - este o metodă interactivă de grup care 

stimulează participarea tuturor elevilor la activitate. Clasa se împarte în două grupe 

egale ca număr de participanţi. Se formează două cercuri concentrice, elevii fiind faţă 

in faţă, pe perechi. Profesorul pune o întrebare sau dă o sarcină de lucru in perechi. 

Fiecare pereche discută şi apoi comunică ideile. Cercul din exterior se roteşte in sensul 

acelor de ceasornic, realizându-se astfel schimbarea partenerilor in pereche;elevii au 

posibilitatea de a lucra cu fiecare dintre membrii colectivului; stimulează cooperarea in 

echipă, ajutorul reciproc, înţelegerea şi toleranţa faţă de opinia celuilalt [26]. Acest șir 

poate fi completat.  

Concluzii 

Pentru a promova calitatea în predarea-învățarea matematicii în clasele primare 

învățătorul trebuie să realizeze o revizuire a demersului educaţional, astfel încât 

strategiile didactice elaborate să fie centrate pe elev, adică pe cel ce învaţă. Strategiile 

didactice aplicate în școala primară trebuie să asigure dezvoltarea proceselor psihice 

cognitive, afective şi pe cele acţionale, pentru a le oferi posibilități de adaptare şi 

încadrare atât la următorul nivel de învățământ cât și în mediul social și profesional. O 

importanță mare în predarea-învățarea matematicii în clasele primare o au strategiile 

didactice bazate pe acţiune, investigație, experimentare, aplicare etc. Aceste strategii 

didactice vor permite elevilor să obțină ulterior cunoștințe calitative și funcționale.  
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formă de activitate destinată cunoaşterii mediului şi dezvoltării vorbirii preşcolarilor. În 

activitatea cu copiii preșcolarii sub termenul general de poveste se ascund: basmul, schiţa, 

povestea, romanul şi sunt prezentate copiilor prin metoda povestirii. Povestirea ca specie 

literară nu este folosită în învățământul preşcolar, acest termen fiind folosit cu consecvență, 

doar în limbajul didactic. Diferite lucrări de specialitate folosesc când termenul „poveste", când 

„povestire", de aceea motivez confuzia terminologică prin vârsta publicului - copilul preşcolar. 

Datorită vârstei, insuficientei dezvoltäri a capacitaților psihice, educatoarea este nevoită să 

adapteze conținuturile. Cu ajutorul povestirii, ca metodă, educatoarea realizează apropierea 

copiilor de cele mai variate aspecte de viață și domenii de activitate, informează asupra unor 

fapte şi evenimente ce nu pot fi cunoscute prin experienţa lor proprie. În același timp, prin 

cuvântul viu, li se trezesc copiilor emoții și li se orientează atenția spre cele comunicate. 

Povestirea devine lumea celor care nu cuvântă, de Emil Gårleanu, „Pulul” de AL. Bratescu -

Voineşti, „Privighetoarea”, „Ursul păcălit de vulpe”, de L Creangă, Lev Tolstoi, , Leul şi 

cațelușa”, , , Cei trei ursuleti” etc. Altă categorie de povestiri care narează aspecte ale vieții 

reale sunt povestirile care evocă momente, figuri din trecutul istoric al poporului român. 

Amintim pe cele mai cunoscute şi accesibile copiilor (5-6/7 ani): I. Creangă „Mos Ion Roată şi 

Voda Cuza”, Dumitru Almaş. „Povestiri istorice” (vol. I, II), „ Stejarul din Borzești” de Eusebiu 

Camilar. În sfärsit, cele mai numeroase ca şi cele mai atractive pentru preşcolari sunt povestirile 

care prezintă copilăria cu complexitatea aspectelor şi preocupărilor acestei vârste, opere ale 

căror personaje sunt copii. Reprezentative sunt povestirile:, , Dumbrava minunată”, Mihail 

Sadoveanu, , , Fetita cu chibrituri”, H. Ch. Andersen, „Amintiri din copilarie” I. Creangă, 

„Bunicul”, B. S. Delavrancea, „ledul cu trei capre”, Octav Pancu-laşi. Altă categorie de 

povestiri care narează aspecte ale vieții reale sunt povestirile care evocă momente, figuri din 

trecutul istoric al poporului român. Amintim pe cele mai cunoscute şi accesibile copiilor (5-6/7 

ani): I. Creangă Mos ion Roată şi Voda Cuza; Dumitru Almaş. Povestiri istorice (vol. I, II), 

Stejarul din Borzești de Eusebiu Camilar. În sfärsit, cele mai numeroase ca şi cele mai atractive 

pentru preşcolari sunt povestirile care prezintă copilăria cu complexitatea aspectelor şi 

preocupărilor acestei vârste, opere ale căror personaje sunt copii. Reprezentative sunt 

povestirile: Dumbrava minunată, Mihail Sadoveanu, Fetita cu chibrituri, H. Ch. Andersen, 

Amintiri din copilarie I. Creanga, Bunicul, Delavrancea, ledul cu trei capre. Octav Pancu-laşi.  

Abstract. Storytelling is one of the activities of language education that is most pleasing 

to children, as it satisfies their need for knowledge and affection, stimulates their imagination 

and constitutes the optimal framework for exercising communication skills. In kindergarten, 

storytelling is used both as a method of exposing and communicating knowledge, as well as as a 

form of activity aimed at knowing the environment and developing the preschoolers' speech. In 

the activity with the preschool children under the general term of the story they hide: the fairy 

tale, the sketch, the story, the novel and are presented to the children by the story method. The 

story as a literary species is not used in pre-school education, this term being used consistently, 

only in didactic language. Different specialized works use the term "story", when "story", which 

is why the terminological confusion due to the age of the public - the preschool child. Due to 

age, insufficient development of psychic abilities, the educator is forced to adapt the contents. 

With the help of storytelling, as a method, the educator realizes the approach of children to the 

most varied aspects of life and fields of activity, informs about facts and events that cannot be 

known through their own experience. At the same time, through the living word, children are 

aroused by emotions and their attention is directed to those communicated. The story becomes 

the world of those who do not speak, by Emil Gårleanu, "Pulul" by AL. Bratescu Voinesti, The 

"Privighetoarea", "The bear tricked by the fox", by L Creangă, Lev Tolstoi "The lion and the 

puppy", "The three bears" etc. Another category of stories that tell aspects of real life are the 
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stories that evoke moments, figures from the historical past of the Romanian people. We remind 

the best known and accessible to children (5-6 / 7 years): I. Creangă "Santa Ion Roată and Voda 

Cuza", Dumitru Almaș. "Historical Stories" (vol. I, II), "Borzești Oak" by Eusebiu Camilar. 

Finally, the most numerous and most attractive for preschoolers are the stories that show the 

complexity of the aspects and concerns of this age, works whose characters are children. 

Representative are the stories: "Wonderful Dumbrava", Mihail Sadoveanu, "Girl with matches", 

H. Ch. Andersen, "Memories from childhood" I. Creangă, "Grandfather", B. S. Delavrancea, 

"three-headed goat", Octav Pancu-lași.  

 Keywords: storytelling, method, language and communication, language, children, 

preschoolers, speech development, educators.  

Cuvinte cheie: povestire, metodă, limbă și comunicare, limbaj, copii, preșcolari, 

dezvoltarea vorbirii, educatoare.  

Introducere 

În grădinița de copii se desfăşoară două tipuri de povestiri: 

# Povestirile educatoarei 

# Povestirile copiilor 

Ch. Perrault spunea: „Oricât de simple şi de uşoare ar părea aceste poveşti, ele 

nasc fără îndoială, între copii dorința de a fi asemănător cu cei buni care ajung fericiţişi 

în acelaşi timp se naște în sufletul lor teama fată de nenorocirile ce li s-ar putea întâmpla 

dacă i-ar urma pe cei răi(. . .) este de necrezut cu câtă sete primesc aceste inimi pure şi 

încă necoapte morala ascunsă în haina basmului".  

De aceea, planificându-și activitatea de povestire în cadrul programului 

instructiv-educativ, educatoarea trebuie să se asigure ca la data respectivă copiii au deja 

formate reprezentările la care va face apel povestirea şi au suficiente cunoștințe care să 

le permită perceperea ei fără dificultăți. Pentru aceasta trebuie selectată cu grijă 

povestea, povestirea, respectându-se principiul accesibilității, să se cunoască foarte bine 

textul înainte de a-l expune, eventual de a-l prelucra si adapta posibilităților de înțelegere 

și asimilare ale copiilor.  

Astfel, înlocuirea unor expresii, eliminarea unor elemente fantastice care au 

depășit posibilitățile de percepere sau introducerea unor onomatopee, a unor repetări 

sau amănunte din viața animalelor care atrag copiii, sunt intervenții ce fac mai accesibilă 

povestirea şi mai eficientă.  

Spre exemplu, „Dumbrava minunată” de M. Sadoveanu nu este in întregime 

accesibilă preșcolarilor. Textul se distinge printr-o impresionantă vibrație artistică, 

autorul realizând „una dintre cele mai încântătoare combinații de realitate şi poezie”(G. 

Ibraiteanu). Fragmentele din opere, legate intre ele cu scurte rezumate care dau sensul 

ansamblului, sunt accesibile preșcolarului din grupa mare fiindcă eroul principal este o 

fetită de vârsta lor. Astfel, magistralele descrieri de natură sunt trecute prin filtrul 

sensibilităţii copilului orfan, rămas peste noapte în dumbravă alături de prietenul 

Patrocle.  

Selectând fragmentul în care Lizuca, rătăcita în dumbravă cere găzduire 

răchitei, copiii sunt deosebit de impresionați de descrierea tabloului inserării, de 
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atmosfera feerică apariția prichindeii cu bărbi carunte şi Domnița Bălaie. Lectura 

fragmentului face ca în vocabularul copiilor să pătrundă expresii deosebit de sugestive, 

lumina lunii începe a curge în poieni ca o ploiţă", „Clipiră candele verzi de licurici care 

au fost folosite atunci când ei au redat tabloul înserării.  

Descrierile pline de lumină şi culoare ale dumbrăvii și ale viețuitoarelor ce-și 

au în sânul ei lăcaşul pun în vibrație sufletul micului ascultători, îi deșteaptă imaginația, 

îl introduc într-o lume cu cele mai alese simțăminte, contribuie la formarea unei 

exprimări corecte, colorate și artistice.  

Eficiența poveștilor în dezvoltarea limbajului nu depinde numai de conținutul 

celor povestite, ci şi de felul in care se captează atenția copiilor, de vocea firească, 

blânda a educatoarei, de măsura in care e completată latura semantica a cuvintelor şi 

îmbinărilor noi prin intonație ritmică, gesturi, de felul in care sunt puşi copiii în situația 

de a folosi cuvintele şi expresiile în enunțuri personale, reproducând episoade sau chiar 

toată povestea.  

Este total inadecvată o intonație, afectuoasă", , , copiläroasă", care devine 

supărătoare artificială, la fel şi practica transmiterii de cunoştinte pe o cale complet 

mecanică ce conduce la o memorare de fragmente verbale, la însușirea unor scheme 

gramaticale pe care copiii nu le înțeleg.  

Educatoarea trebuie să nareze faptele şi întâmplările cu multă expresivitate, 

mărind starea emoțională a ascultătorilor. Modelându-și vocea, educatoarea imită glasul 

lupului din „Capra cu trei iezi”, a vulpii din „Coliba iepurasului”, a iepuraşului din 

„Ciuboțelele ogurului”, sau, după caz, glasul cald al mamei sau al bunicii.  

Când se prezintă copiilor povestea „Coliba iepuraşului” trebuie să se rostească 

cu multă tristețe şi durere in glas replica iepuraşului: „Cum sa nu plâng dragii mei. Am 

avut şi eu o colibă din coajă de tei, iar vulpea, una de gheață. Primăvara, coliba vulpii 

s-a topit. Vulpea m-a rugat s-o primesc în coliba mea şi acum uite, m-a gonit". Aceasta 

face ca narațiunea sa fie însuşită uşor de către copii, să-i impresioneze şi să le trezească 

trăiri afective contradictorii de la compătimirea şi solidaritatea pentru starea tristă a 

iepurelui la ura şi revolta față de vicleşugurile vulpii.  

Ca probă de evaluare a modului în care şi-au însușit copiii conținutul povestirii 

poate să-i solicite să prezinte trei dintre momentele importante ale narațiunii.  

Povestea „Capra cu trei iezi”de ion Creangă reprezentativă pentru folosirea 

formulelor specifice basmului românesc „a fost odată ca niciodată. ”, „ şi-am încălecat 

pe-o șa” formule, pe care copiii şi le însușesc şi le redau in expunerea conținutului 

fiecărei povestiri: povestea este preferată de copiii din grupa mijlocie, versurile fiind 

uşor memorate prin melodicitatea lor; ele devin o parolă prin care capra işi anunţă fiii 

ca le aduce, „de mâncare".  

Pentru fixarea conținutului se pot folosi planşe cu momentele semnificative din 

poveste sau proiectarea unui diafilm realizat după aceastä poveste.  

În lumea poveştilor vieţuitoarele de tot felul: pisoi, rățuște, șoricei, iepuraşi sunt 

ispititi de dorința de a cunoaşte lumea larga trecând prin fel de fel de peripeții. O 

asemenea încercare, asociată cu neascultarea sfaturilor parintesti intalnim in povestirile 
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„Mama” de D. Zamfirescu, „Puiul” de Al. Brätescu Voinești. „Rățușca cea urată” de H. 

Christian Andersen, deosebit de!moralizatoare prin dezvaluirea consecințelor 

neascultării.  

Povestirea educatoarei este o activitate placută, instructivă ce se foloseşte cu 

succes latoate vârstele perioadei preşcolare și poate avea conținut realist sau fantastic 

(poveştileşi basmele).  

Povestirile realiste scrise anume pentru copii satisfac în mare parte dorința lor 

de cunoaştere, îi introduc în sfera relaţiilor interumane influențându-le sentimentele şi 

comportarea.  

Tematica acestor povestiri este variată, ele au ca erou principal copilul, lumea 

copilăriei, altele, mama, familia sau chipuri de luptători.  

Poveştile încântă întotdeauna copilăria, în mod deosebit cele despre animale. 

Sub haina simbolică ei descoperă personaje tipice, conflicte şi sentimente omeneşti, 

lupta şi năzuința poporului pentru dreptate şi adevăr.  

Copiii învață să disprețuiască lăcomia, zgârcenia, răutatea, laşitatea întâlnite la 

personajele negative și să admire frumusețea sufletească, demnitatea, curajul, 

perseverența, făcându-și un idol din personajul care întruchipează aceste calități.  

Intre educatoare şi copii se creează în procesul povestirii o comuniune 

sufletească ceea ce face ca acest model de vorbire să constituie unul dintre cele mai 

eficiente mijloace de educație a preşcolarului.  

De aceea, povestirea trebuie sa fie cât mai plastică, mai expresivă, tonul adecvat, 

ritmul variat (rostirea mai clară sau mai grăbită a cuvintelor) accentuarea unui cuvânt 

sau a unei fraze spre a muri starea emoțională a ascultătorilor.  

Fiecare gest sau mișcare, cea mai discretă schimbare a expresiei feței, atunci 

când sunt potrivite situației, când vrei sa însoțească şi să întărească mijloacele verbale 

de exprimare, contribuie la mărirea expresivității povestirii, la asigurarea perceperii 

efective şiconştiente a textului.  

Pentru copil educatoarea nu este aceea care îi citește cu glas tare o poveste pe 

care el nu şi-o poate citi singur, ci ea apare ca autor al povestirii şi ca martor al 

întâmplărilor.  

Mic şi neajutorat, dar visând sa ajungă repede mare şi voinic, copilul, , înțelege" 

şi învață repede prin desfăşurarea peripețiilor poveștilor că va trebui sa treacă el însuşi 

prin încercări care să-i verifice înțelepciunea, curajul, puterea de a păstra o taină, de a 

asculta sfaturile celor mai mari.  

Nu toate povestirile sunt accesibile preșcolarilor, de aceea e necesar să fie 

selectate cele cu subiect mai puțin complicat, cu intrigi accesibile.  

În vederea sporirii eficienței activităților de povestire din cadrul procesului 

instructiv-educativ, se pot folosi diferite probe de evaluare formativă: 

-să expună cel puțin trei momente semnificative din derularea întâmplărilor: 

-să precizeze 2-3 personaje, să le descrie şi să-şi exprime atitudinea faţă de ele; 
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-să descrie locul unde se desfășoară anumite secvențe ale povestirii; 

-să caracterizeze eroul principal; 

-să recunoască fragmente şi personaje din diferite povești: 

-să imite glasul personajelor reproducând replici scurte.  

-altă modalitate de exersare a vorbirii copiilor, a exprimării orale corecte şi de 

stimulare a imaginației creatoare, o reprezintă „ povestirile copiilor”.  

Material și metodă 

Încă de la cea mai fragedă vârstă copiii trebuie deprinşi să-și exprime cu 

uşurinţă gândurile, dorințele, impresiile şi să redea în mod inteligibil, cursiv, logic o 

poveste, o întâmplare trăita sau auzită de la alții. Aceste deprinderi se formează mai ales 

prin intermediul activităţilor de educare a limbajului, în cadrul cărora un loc important 

îl ocupă povestirile copiilor.  

Acestea se pot grupa astfel: 

Repovestiri 

Povestiri după un șir de ilustrații 

Povestiri cu început dat 

Povestiri pe baza unui plan dat 

Povestiri după modelul educatoarei 

Povestiri după o tema dată (sugerată) de un tablou, o jucărie, un personaj.  

Prin reproducerea unor poveşti cunoscute, ori a unor filme pentru copii, prin 

expunerea închegată a unor întâmplări, aspecte sau fapte din experiența personală, din 

viața animalelor şi altor viețuitoare din mediul înconjurător, se face apel în cel mai înalt 

grad la activizarea vocabularului și la redarea ideilor prin cuvinte şi expresii adecvate 

situației, se exersează vorbirea copiilor.  

Povestirile copiilor se proiectează ca activităţi frontale şi pe grupuri mici, ce 

devin necesare din a doua parte a anului școlar la grupa mijlocie, ţinând seama de 

posibilitățile sporite de exprimare ale copiilor și de nivelul lor de dezvoltare intelectuală.  

La grupa mică nu putem folosi decât povestirile educatoarei şi-i putem stimula 

să povestească liber episoade scurte din viața lor și a familiei.  

Ponderea o au povestirile copiilor la grupele mari şi pregătitoare, unde se 

solicita din plin imaginația creatoare, gândirea şi limbajul, se exersează capacitatea de 

a găsi o soluţie originală unei situații posibile.  

În exersarea creării de povestiri se observă trecerea de la o etapă de repetare 

stereotipă la acțiuni legate de un subiect, la crearea mai multor variante inedite pe 

aceeaşi temă.  

Nu interesează valoarea povestirii ca producție literară a micului autor, ci 

expresivitatea acestuia în acțiunea de compunere verbala proprie copilului.  

Astfel accentul cade pe: 



500 

 

 

-deprinderea copilului de a reda conținutul unei povestiri cunoscute, respectând 

succesiunea logică a episoadelor şi exprimarea clară, coerentă, expresivă.  

- deprinderea de a compune scurte povestiri despre ceea ce văd într-un șir de 

ilustrații sau într-un singur tablou sau jucărie folosită ca suport intuitiv.  

- deprinderea de a continua expunerea educatoarei întreruptă în punctul 

culminant şi de a găsi una sau mai multe variante pentru deznodământ.  

Trebuie evidențiați copii care au găsit un titlu adecvat povestirii, care au 

prezentat elemente originale, s-au exprimat corect, cursiv, nuanțat, au utilizat dialogul, 

descrierea, formule stereotipe etc.  

În cadrul povestirilor contribuția personală a copiilor este mai restrânsă, iar 

reuşita lor este condiționată de modul în care ei şi-au însuşit povestirea educatoarei si 

de măiestria acesteia în fixarea conținutului cu ajutorul ilustrațiilor, diafilmului sau 

teatrului de păpuşi.  

În acest scop se recomandă repetarea povestirilor al căror text urmează să fie 

povestit de copii in diferite momente ale programului zilnic (în cadrul activităţilor 

libere), în momente creative -sector bibliotecă, la activitățile libere la alegere sau in 

programul de după-amiază în gradiniţele cu program prelungit: în sala de grupă a unor 

tablouri cu scene şi comentarea acestora este binevenită. - 

Prin toate activitățile de educare a limbajului desfăşurate în grădinița de copii 

se urmăreşte formarea capacității de exprimare exactă, inteligibilă, cursivă. Copiii 

trebuie să fie capabili de a-şi exprima trebuințele, gândurile şi sentimentele, să fie 

capabili så comunice între ei şi cu adulții.  

Repovestirea este un mijloc de exersare a vorbirii copiilor 

Prin activitatea de repovestire a textelor literare (poveşti, povestiri) expuse de 

educatoare, se dezvoltă gândirea logică și memoria copiilor.  

Copiii trebuie: 

- să redea întâmplări reale sau imaginare in succesiunea lor; 

- să desprindă trăsături ale personajelor; 

- să aprecieze fapte ale acestora; 

- să comunice gânduri şi impresii despre întâmplări şi personaje; 

- să aleagă personajul care le-a plăcut sau pe care-l consideră model, motivându-

şi preferința.  

În repovestire contribuția copiilor este restrânsă.  

Activitatea de repovestire se poate organiza in forme diferite, în funcție de 

nivelul grupei, de accesibilitatea textului ce urmează a fi reprodus și de mijloacele de 

care dispune educatoarea.  

Activitatea de repovestire se poate organiza începând cu grupa mică, dar 

poveştile şi povestirile trebuie să fie simple, accesibile. Reuşita activităţii de repovestire 

depinde de gradul de însușire a povestirii de către copii, adică de: însușirea conștientă, 

însușirea temeinică a povestirii.  
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Repovestirea unui text literar se poate realiza in forme diferite: 

- repovestire pe baza unor tablouri ilustrații ce redau episoadele principale ale 

povestirii: 

- repovestire pe baza unui plan verbal corespunzător fragmentelor logice ale 

povestirii; 

- repovestire liberă; 

- repovestire pe baza unui text citit de educatoare.  

Repovestirea pe baza unor tablouri -ilustrații ce redau episoadele principale ale 

povestirii.  

Desfășurarea repovestirilor pe bază de tablouri- ilustrații contine următoarele 

secvențe.  

# Introducere in activitate unde educatoarea anunță titlul şi autorul povestirii.  

# Expunerea, pe scurt, a conținutului povestirii.  

# Repovestirea în care copiii povestesc conţinutul pe baza tablourilor care redau 

câte un episod al povestirii; dacă este cazul, pot fi solicitați copiii să completeze 

expunerea.  

# Povestirea integrală. Unul sau doi copii realizează povestirea integrală; cu cât 

se vor folosi mai puțin de tablouri, cu atât repovestirea devine liberă. spre exemplu, 

povestirea după un șir de tablouri cu episoadele mai importante din 

„Punguța cu doi bani” de ION. Creangă, la grupa mare a avut ca suport intuitiv 

şase imagini, reprezentând următoarele scene: 

- întâlnirea cocoşului cu boierul hrăpăreţ care îi ia punga 

- aruncarea cocoșului în fântână de către vizitiu; 

- introducerea cococoșului în cuptorul cu jăratic şi salvarea lui; 

- prezența cocoșului în cireada cu vite; 

- aruncarea cocoșului în haznaua cu bani; 

- întoarcerea triumfătoare a cocoşului acasă la moș.  

După ce s-a anunțat subiectul şi s-au amintit personajele se descoperă rând pe 

rând câte un tablou, solicitând unul-doi copii să povestească episodul reprezentat in 

desen. Se insistă pe folosirea formulelor de început, pe realizarea unei exprimări 

coerente, expresive. La fel se procedează cu celelalte tablouri, iar spre sfârșitul activității 

vor fi solicitați 2-3 copii să redea în întregime conținutul povestirii.  

Repovestire pe baza unui plan verbal corespunzător fragmentelor logice ale 

povestirii. Acest tip de repovestire face trecerea spre povestirea liberă. Educatoarea 

trebuie să realizeze în prealabil un plan verbal accesibil şi succint, care 

Delimitează secvențele povestirii, în funcție de grupa de vârstă şi de nivelul 

copiilor, planul este simplu sau mai amplu: la grupa de 4-5 ani, planul trebuie så fie mai 

amănunţit. Educatoarea expune planul verbal pe baza căruia copiii realizează 

repovestirea. La grupa mare pregătitoare se poate urmări prezentarea unor detalii 
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semnificative, unele întrebări pot solicita explicații și aprecieri ale faptelor. Povestirile 

scurte trebuie să fie repovestite în întregime de un singur copil, povestirile mai 

dezvoltate pot fi redate de doi-trei copii.  

La grupa de 5-6 ani, se recomanda stimularea repovestirii libere prin care se 

exersează vorbirea libera a copiilor.  

Etapele activității de repovestire pe baza unui plan verbal sunt următoarele.  

Organizarea activității presupune asigurarea unui cadru adecvat desfășurării 

activității și pregătirea materialului didactic.  

Desfășurarea activității 

Introducerea în activitate constă în: 

-prezentarea unor imagini din poveste sau povestire, pe care copiii trebuie să le 

identifice spunând titlul si autorul; 

 -prezentarea unui personaj din poveste/ povestire; 

- audierea unui fragment din poveste/povestire; 

 -expunerea unei machete sau a unui decor, care înfatişează locul de desfăşurare 

acțiunii.  

Repovestirea conținutului poveştii/povestirii, pe fragmente, se realizează pe 

baza unui plan verbal.  

De exemplu, plan de întrebări dezvoltat pentru povestirea „Ursul păcălit de 

vulpe” de Ion 

Creangă: 

-Unde se afla vulpea ? 

-Cine venea pe drum? 

-Cum și-a făcut rost de mâncare vulpea? 

-Ce-a făcut țăranul când a văzut vulpea în mijlocul drumului? 

-Cum l-a păcălit vulpea pe urs? 

La grupa mare, planul de întrebări este mai redus: 

- Cum a reuşit vulpea sa-şi găsească hrana? 

- Cum l-a păcălit vulpea pe urs? 

Toate aceste întrebări îi ajută pe copii să-şi reamintească povestea şi ordinea 

logică a întâmplărilor.  

 Încheierea activitäții se poate realiza prin: 

-povestirea integrală a conținutului poveştii/povestirii: 

-aprecierea faptelor personajelor din poveste/povestire (fapte bune-fapte rele si 

motivarea acestora); 

-alegerea unui personaj preferat şi motivarea alegerii: 

-redare, prin desen, a unei secvenţe din poveste/povestire sau unui personaj 

îndrăgit; 
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-recompunerea din fragmente a unei imagini din poveste/povestire (puzzle).  

Repovestire pe baza unui text citit 

Prin lectura expresivă a unui text literar, educatoarea ii ajută pe copii sa 

descopere frumusețea limbii literare, stimulându-i interesul pentru carte, prin aceasta 

pregătindu-se pentru activitatea școlară.  

Pentru copii este dificil sa urmărească lectura unui text literar, aceasta 

presupunând atenție şi memorie de lungă durată.  

După citirea textului literar, educatoarea accesibilizează înțelegerea mesajului 

prin întrebări adecvate, clare şi simple. Întrebările trebuie formulate astfel încât 

răspunsul Să nu se reducă la cuvintele monosilabice:, , da". . nu".  

Prin întrebări şi răspunsuri, se stabilesc momentele principale ale acțiunii, 

personajele şi trăsăturile acestora desprinse din faptele lor.  

Concomitent cu prezentarea conținutului textului literar se explică cuvintele şi 

expresiile necunoscute sau cu diferite conotaţii în text.  

-După familiarizarea cu textul literar, se recomandă recitirea integrală (dacă 

textul nu este de dimensiune mare) sau parțială a acestuia.  

Demersul didactic următor este desprinderea/înțelegerea mesajului.  

În încheierea activităţii, se reactualizează alte texte literare înrudite tematic, ca 

tip de personaje şi ca mesaj, măcar prin simpla menționare a titlului şi a autorului.  

Repovestire liberă 

 Repovestirea liberă se caracterizează printr-o mare libertate a imaginației 

copiilor. E în funcție de preferință și de receptarea afectivă. Totuşi, este necesar să se 

asigure o succesiune logică a povestirii și să se acorde atenție exprimării corecte, 

nuanțate.  

Concluzii 

De subliniat este faptul că, aşa cum povestirea este apropiata de nuvela şi schița, 

dar are trăsături specifice, aşa și povestea este apropiată de povestire şi totuşi se 

diferențiază, povestea este mult mai apropiată de realitatea vieţii de toate zilele, are 

personaje personificate, hiperbolizate. Fantasticul ocupă un loc secundar sau chiar 

lipseşte şi este înlocuit uneori de diferite forme ale superstițiilor.  

Tema este lupta dintre bine si rău, dar la baza conflictului stă, de cele mai multe 

ori, contradicția dintre reprezentanții unor interese antagoniste: țăranul şi boierul, 

argatul si stăpânul, faraonul şi popa. Alteori, conflictul se încheagă în sfera relațiilor de 

familie, provocat de răutatea, viclenie, invidia sau lăcomia mamei vitrege. În sfârsit, în 

alte poveşti conflictul este cauzat şi de ciocnirea dintre oamenii dotați cu calităti morale 

deosebite și cei dominați de diferite năravuri dispreţuite de popor. Cu acest prilej, 

folosind adesea ironia și umorul, sunt biciuite lenea, îngîmfarea, lăcomia, prostia etc.  

Subiectele poveştilor sunt de proporții mai mici, cu peripeţii mai puține. Ele se 

axează pe aspecte din viața socială sau de familie. Prin caracterul lor de ascuțită satiră 

poveştile au scopul de a combate unele deprinderi morale sau trăsături de caracter 
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dezaprobate de popor: zgârcenia, minciuna, lenea, lăcomia, îngâmfarea, șiretenia, 

viclenia.  

În poveşti, personajele se grupează in două categorii distincte. Trăsăturile 

caracteristice ale personajelor, deși sunt hiperbolizate, conturează fie pe: oamenii isteți, 

iscusiți, curajoşi, harnici, fie pe cei ce au anumite cusururi. Astfel, exagerarea comică 

provoacă dispreț sau dezaprobare.  

Protagonistul în poveşti este aproape întotdeauna un om din popor, a cărui 

caracteristică dominante e istețimea minții. Eroul pozitiv este un om muncitor, modest, 

cinstit şi drept.  

Datorită agerimii minții, stăpânirii de sine, curajului, demnității morale, dar mai 

ales istețimii și iscusinței sale, el învinge pe duşmani, precum Păcală din Poveștile lut 

Păcală de Petre Dulfu. Alte poveşti: Povestea unui om leneș, Fata babei şi fata 

moşneagului, Capra cu trei iezi, Ursul păcălit de vulpe, Punguța cu doi bani de I. 

Creangă, Povestea măgăruşului încăpățânat de V. Colin, Hansel si Gretel, Muzicanții 

din Bremen de Fraţii Grimm, Rățușca cea urâtă, H. Ch Andersen, Scufița Roşie. Ch. 

Perrault.  

Compoziția poveştilor cu subiecte din viața reală este deosebită de cea simplă, 

asemănătoare cu faptele din viața de toate zilele, desfăşurându-se dinamic.  

Nararea faptelor este înviorată de un dialog viu. Ca notă caracteristică, din 

majoritatea poveştilor oprind umorul şi gluma, care apar ca o trăsături dominantă a 

personajului principal durata a acestor poveşti constă tocmai în contribuția pe care o 

aduc la luarea unei atitudini de combatere a unor manifestări negative din 

comportamentul oamenilor: lenea, lăcomia, îngâmfarea.  

Cu ajutorul povestirii, ca metodă, educatoarea realizează apropierea copiilor de 

cele mai variate aspecte de viață și domenii de activitate, informează asupra unor fapte 

şi evenimente ce nu pot fi cunoscute prin experienţa lor proprie. În același timp, prin 

cuvântul viu, li se trezesc copiilor emoții şi li se orientează atenția spre cele comunicate. 

Povestirea devine un instrument în mâna educatoarei, o sursă de imagini mentale ale 

copiilor în procesul de formare şi este folosită frecvent în anumite momente ale altor 

tipuri de activități: 

-la începutul unor activități pe domenii experiențele (de educație muzicală, joc 

didactic, o convorbire); 

-în cursul desfășurării activităților, pentru sintetizarea unor date, fapte 

(observare, lectură după imagini).  

-încheierea lor, au scopul de a fixa, sintetiza şi generaliza cunoştinţele 

respective.  

Povestirile au o deosebită valoare cognitivă, estetică, estetică, influențând 

dezvoltarea întregii personalităţi a copilului.  

 Povestirile educatoarei sunt activităţi de expunere orală a unor povestiri, 

poveşti, basme din literatura română sau universală care, pri conținutul lor, furnizează 

copiilor cunoştinţe privitoare la cele mai înalte aspecte din viață si domenii de activitate, 
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îi familiarizează cu natura înconjurătoare. Prin varietatea, bogăția şi noutatea ideilor pe 

care le cuprind, dar mai ales prin felul în care autorul şi apoi povestitorul reușesc să le 

prezinte, să-l emoţioneze şi să-l convingă pe ascultător, ele sunt mijloace autentice de 

educare.  

Prezentând copiilor eroi dârzi şi neînfricați, lângă care nu trebuie să le fie teamă, 

le educă la această vârsta încrederea în sine și în ceilalți semeni, sociabilitatea, puritatea 

sufletească, generozitatea, calităţi pe fondul cărora se vor cultiva trăsăturile pozitive de 

caracter.  
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Abstract. Metacognition – a concept approached in many scientific fields, as an 

important tool for failure prevention, that improves, monitors, organizes learning, ensures 

efficiency, highlights the role of the subject in cognition, due to self-control, self-improvement, 

self-appreciation determining the thinking styles, including cognitive processes, knowledge, 

experience and metacognitive strategies and conferring the ability to reflect critically.  



506 

 

 

Rezumat. Metacogniția – concept abordat de multe ramuri ale științei, ca instrument 

important de prevenire a eșecului, care ameliorează, monitorizează, organizează învățarea, 

asigură eficiența, scoate în evidență rolul subiectului în cunoaștere, datorită autocontrolului, 

autoperfecționării, autoaprecierii propriei cogniții, determină stilurile de gândire, îmbină 

procese cognitive, cunoștințe, experiențe și strategii metacognitive, conferă abilitatea de a 

reflecta critic.  

Keywords: Metacognition, metacognitive strategy, learning, student, teacher, pupil, 

cognition.  

Termeni-cheie: Metacogniție (M), strategie metacognitivă (SM), învățare (Î), student 

(St), profesor (P), educat (E), cunoaștere (C) 

Studiile îmbină abordarea M la nivel psihologic alături de motivație, memorie, 

atenție și pedagogic cu ajutorul SM. Există o strânsă legătură între procesele cognitive, 

metacognitive și C. Trecerea de la cognitiv la metacognitiv, de la cunoaștere la 

metacunoaștere, de la material perceput, înțeles, memorat la monitorizarea, reglarea, 

evaluarea procesului de învățămînt cu ajutorul SM prin planificarea modului cel mai 

efectiv de Î, distribuirea timpului și efortului depus pentru înțelegerea temei, schimbarea 

tacticii de lucru în cazul care feedbackul nu este pe potrivă reeșind din potențialul și 

limitele proprii prin convingere. Inițierea Î, achiziția, proiectarea, organizarea unor 

situații unde SM monitorizează progresul, dezvoltarea, conștientizarea capacității 

personale, sporirea independenței și responsabilității prin instruirea centrată pe 

autocontrol în baza reflecției încurajând St în achiziționarea de 

metacunoștințe/recapitularea cunoștințelor [7, p. 90].  

 M este principiul central de management al Î, actul de comunicare cu sine, şi 

cu alţii, un concept important din sub-domeniul psihologiei cognitive, abordat de multe 

ramuri ale științei, se referă la factorii cognitivi interni care controlează, monitorizează 

determină stilurile de gândire, memorie îmbină procese cognitive implicite/explicite, 

conferă abilitatea de a reflecta critic asupra informației știute/neștiute include 

cunoștințe, experiențe, SM (a învăța cum să înveți) și capacitatea de îmbunătățire a 

propriei cunoașteri și învățări M studiată de psihologia cognitivă aplică, justifică 

acțiunile și experiențele, atribuie credințele, dorințele pentru sine, abilitatea de a atribui 

dorințe [4, p. 114; 5, p. 246; 15, p. 22].  

 Cercetările cu privire la M au debutat la începutul anilor șaizeci de către Hart 

(1965) și Flavell (1979) conceptul de M (cunoaștere peste, deasupra cunoașterii, 

cunoașterea despre fenomenele cognitive) a apărut recent în științele umane, psihologia 

cognitivă și științe ale educației fiind studiat pentru prima dată în SUA în anii optzeci 

de J. Flavell (1976), Campione (1978), Brown (1987). Flavell a introdus termenul de M 

în 1979 fiind considerat părintele M, menționând că M este C despre C, adică 

cunoștințele unui individ despre propria cunoaștere, propriile procese cognitive [9, p. 

183].  

 Paradigma M este văzută ca o practică zilnică comunitară ce poate fi influențată 

de dezvoltarea culturală implicită strâns legată de dezvoltarea concepţiilor 

constructivist-cognitive, care relevă rolul său important în construirea C. J. Dewey, J. 

Piaget, J. Bruner, L. Vîgotski conturează rolul P bun capabil să explice, să găsească 
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soluții eficiente de pregătire astfel încât St să înțeleagă cum să o utilizeze în zona 

proximei dezvoltări prin asistență diferențiată [10, p. 21; 4, p. 114].  

 Compozițional M implică sensul de intervenție, interogație, schimbare, 

transformare a propriei cunoașteri, prin reglarea, controlul propriilor procese cognitive 

și afective printr-o structură complexă, învățată, deschisă la perfecționări e. g. meta – 

atașat proceselor psihice și anume în metamemorie (memorie a propriilor acțiuni 

mnezice), metacomprehensiune (ceea ce subiectul cunoaște despre procesele sale 

cognitive), metalimbaj (limbajul de analiză a unui alt limbaj). B. Jensen consideră că M 

și metamemoria reflectează nivelul superior al activității creierului (metalevel) privind 

monitorizarea cunoașterii, prelucrarea cunoștințelor, afirmarea vocii interioare 

(reflecției) [10, p. 362; 12, p. 108; 8, p. 178].  

 Din punct de vedere pedagogic M aprofundează procesul C în care E devine 

subiectul educației. Conceptul de M a fost precedat în psihologie de termenul - priză de 

conştiintă la Piaget, în filosofie - metafizica (reflecție asupra fizicii) la Aristotel, în 

lingvistică - reflecţie asupra cogniției, asupra C. Emergenta şi dezvoltarea conceptului 

rezultă din convergenta mai multor curente: cercetările lui Flavell asupra memoriei şi 

metamemoriei (1976), ale lui Piaget (1974) asupra prizei de conştiință, Vîgotski asupra 

originilor sociale ale controlului cognitiv, ale lui Sternberg asupra proceselor de control. 

Totuşi, F1avell este cel care a contribuit cel mai mult la popularizarea conceptului de 

M. [6, p. 81].  

 M este definită diferit datorită faptului că se află în strânsă legătură cu filosofia 

minții, psihologia cognitivă și literatura psihopedagogică unde astfel de sintagmele sunt 

întâlnite: cunoaşterea cunoaşterii, cogniţia cogniţiei, cunoaşterea despre cunoaştere, 

gândirea despre propria gândire, conştiinţa propriilor gândurî, cunoştinţe despre 

funcţionarea propriului sistem cognitiv, autoobservarea învăţării, posibila luare de 

cunoştinţă a ceea ce ştii, conştientizarea propriei cunoaşteri. O cercetare de ansamblu a 

conceptului M a permis realizarea următorului tabel ce relevă abordarea M de 

cercetători [8, p. 178; 3, p. 66; 12, p. 9; 10, p. 176; 1].  

 Tabel 1. Definirea M în timp 
Cercetători Anul Conceptualizare 

John Flavell 1979 C personală despre fenomene cognitive, autoreglarea, 

gestionarea proceselor mentale.  

Barth 1983 Î a conduitei conştiente a gândirii.  

B. Y. White, J. R. 

Frederiksen, A. Schoenfeld 

1988 Cunoștințele și controlul asupra propriilor activități de 

gândire și Î, monitor al progresului conștientizat.  

Alexander, A. Brown, A. 

Palincsar 

1989 Monitorizarea proceselor cognitive, 

comprehensiunea, reglarea activităților pentru 

realizarea sarcinilor.  

Winograd, S. Paris 

 

1990 Evaluare proprie şi managementul propriului sistem 

cognitiv afectiv.  

P. Pintrich 1991 Stabilirea nivelului de conștientizare M.  

T. Nelson 1992 Întoarcerea spre sine, interogaţie asupra sensului şi 

importanţei actelor noastre, care permit structurarea 

inteligenţei şi construirea unei personalităţi proprii.  
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Bayer 

 

1993 Capacitatea de a stăpâni şi de a conştientiza propriile 

activităţi de Î.  

Saint-Pierre, Dennison 

 

 

 

1994 Un mecanism continuu de reajustări sau de echilibrări, 

C de către o persoană a funcţionării gândirii sale şi 

utilizarea acestei C pentru a controla procesele sale 

mentale.  

G. Schraw 

 

1995 Construct comlex de cunoștințe și competențe, 

cogniția cogniției, o privire asupra propriei activităţi 

cognitive autoefective de reglare, mobilizare, 

conştientizare a strategiilor care i-au permis să 

reuşească.  

Raynal 1997 Analiza propriei funcţionări intelectuale, cunoștințe, 

sistemelor de prelucrare a informaţiei utilizate de 

individ pentru a Î, a-şi aminti, a face o activitate, a 

înțelege cum memorează, pune în practică.  

L. Darling-Hammond, D. 

Hacker, Merzano, B. 

White, J. Prederiksen 

1998 Monitor, facilitator al progresului conștientizat, 

cunoștințe, aptitudini, experiență, reflecția și 

autoreflecția.  

M. Hennessey, T. Nelson, 

Kaiser, Miclea, B. Wilson, 

K. Myers  

1999 Gândirea asupra gândirii, studiul științific despre 

propriile cogniții, conștientizarea propriei gândiri, 

concepții, reglarea proceselor sale cognitive, 

monitorizarea prospectivă, dirijare și control conștient, 

cunoștințele E despre propriul sistem cognitiv și 

optimizarea acestuia.  

A. Shimamura, B. Howard, 

Baker, F. Buchel 

 

2000 Cunoștințe despre C, monitorizare, control conștient 

asupra gândurilor, amintirilor, acțiunilor, proceselor 

de învățare.  

H. Hartman, B. Jensen 2001 Gândire despre gândire, conștientizare, control, 

ajustarea activităților în funcție de obiective, studenți.  

W. Schneider 2002 Monitorizare, autoreglare.  

J. McCormick 2003 Judecăți privind ușurința Î corelînd cu rezultatele 

reale.  

D. Kuhn, D. Dean 2004 Conștientizarea, eficientizarea, managementul 

propriei gândiri, cunoștințe pin monitorizare, control.  

N. Anderson, M. Veenman, 

R. Sun 

2005 Îmbinarea unor procese cognitive, abilitatea de a 

reflecta inteligent asupra ceea ce faci, știi sau nu prin 

reflectarea critică, evaluarea gândirii.  

M. Martinez, M. M. 

Veenman 

2006 Monitorizarea, controlul gîndirii, încurajarea St.  

A. Koriat, L. Vandergrift 2007 Utilizarea cunoștințelor despre propriile procese 

cognitive, reglarea proceselor informaționale și 

comportamentului său.  

E. Papaleontiou-Louca 

 

2008 C despre conoștințele, procesele cognitive și afective 

ale unei persoane, abilitatea de a dezvolta, monitoriza, 

regla conștient cunoștințele Î.  

D. Whitebeard, X. Xu 2009 Autocunoașterea, autoevaluarea propriilor cunoștințe, 

îmbunătățirea performanțelor, rezultatelor în Î.  
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P. Misailidi, K. Pang 2010 Dezvoltarea capacității de gândire despre propria 

gândire monitorizând, controlând propriile gânduri, 

sentimente, îmbunătățind experiențele.  

F. Rahman, R. Masrur 2011 Reglarea propriei C prin autoreglare, 

autoconștientizare.  

A. Semari 2012 Monitorizarea activă, reglarea proceselor cognitive 

proprii, set larg de abilități cognitive și afective de 

identificare, conștientizare a stărilor mentale 

Merzano punctează importanța M în dezvoltarea abilităților cognitive (analiza, 

compararea, rezumarea, formulare de întrebări, verificarea) proceselor cognitive 

(înțelegerea, investigarea, rezolvarea) și dispozițiilor cognitive (gîndirea critică, 

creativă). B. Wilson, K. Myers studiază motivația și M în instruire, rolul C declarative 

și procedurale [8].  

 A. Schoenfeld, B. Jensen, F. Buchel corelează M cu stilul de învățare, 

reflectarea, intuirea modului de rezolvare a unei sarcini, probleme, înlăturînd, evitînd 

lacunele prin autoreglare, autoanaliză, autoreflecție, autocorectare, introspecție. În acest 

sens, B. Y. White şi J. R. Prederiksen consideră M un facilitator în punerea de întrebări, 

în Î prin cercetare, în utilizarea criteriilor de evaluare reflexivă asupra acesteia: modul 

de conturare a ipotezei, inventivitatea, sistematizare, calitatea întrebărilor formulate la 

nivel de comunicare [11, p. 178].  

 Scott G. Paris menționează că motivele de utilizare a M pot fi diverse și anume 

necesitatea de a lua o decizie, de a face o alegere focusată pe calitatea gândirii sau 

legătura dintre M și performanță. Se observă evident precum revendică B. Wilson, P. 

Cole (1993) rolul M în sprijinirea E în Î, relevând codițiile de succes pentru a atinge 

performanțe și a depăși obstacole, a controla propriul comportament devenind 

autoeficient, încrezător în puterile sale capabil să-și autoregleze modul de acțiune. M 

conduce la managementul de sine (self-management) privind procesele de alcătuire a 

schemelor, a planului, conturarea ideilor (10, p. 179). 

 Neuroștiințele cognitive (Delacour, 2001) corelează M cu evoluția capacității 

cognitive, capacitatea de a verifica și a aprecia rezultatele prin care M este raportată la 

conceptul mai larg de sine (self) e. g. autoidentificare, autoatribuire, autoestimare, 

automonitorizare (self-monitoring); eficacitate de sine (self-efficacy); imagine de sine, 

percepţie de sine, noţiunea de sine (self-concept); stima de sine, autoreferinţa (self-

reference effect); focalizare pe sine (self-focusing); autoreglare, îmbunătăţire de sine 

(self-improvement); întărire de sine (self-enhancement), afirmare de sine, verificare de 

sine, evaluare de sine (self-evaluation) [9, p. 177].  

 Deci M este o abilitate fundamentală educabilă prin procedee specifice și se 

află în strânsă legătură cu termenul de autoevaluare, fiind la baza ei, astfel încât E va ști 

precis ce știe/nu știe autoevaluându-se fiind pus în situația de a-și explica reprezentările, 

de a reflecta asupra SM folosite gestionându-le. Dezvolatarea activităților de tip M prin 

intermediul autoevaluării ca mijloace de ameliorare a regularizării Î implică dezvoltarea 

inteligenței [6].  
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 Bocoș și Salăvăstru menționează că M este obiectivul formativ important, 

instrumentul de eficientizare, de optimizare a activităţii, de înțelegere, reglare, 

monitorizare a eficienţei propriilor procese cognitive, prin conştientizarea S de Î, 

antrenarea capacității de memorare, reactualizarea cunoştinţelor, conştientizarea 

progresului și dificultăţilor, reflecție, autoobservare, autocontrol, autoapreciere, 

automonitorizare şi autoevaluarea [14, p. 183; 2, p. 58].  

 Conceptul de Î autonomă, independentă, pe cont propriu, autodirijată (self-

directed learning), autoreglată (self-regulted learning) este des utilizat de P. Winne, R. 

Hamilton, M. Grangeat, M. Knowies, J. Reischmann, St devine autonom, învață din 

propria inițiativă, independent, conștient este autodidact, reflectează, interacționează cu 

sine cu propria lume interioară pentru perfecționarea propriei personalități [2, p. 68; 11 

p. 138].  

 Astăzi în pedagogie accentul este pus pe rolul factorilor emoționali, pe resurse, 

mijloace eficiente, pe autodeterminare, autocontrol, autorealizare, unde E așa cum 

remarcă Horst Siebert, este co-responsabil de experiența, activitatea efectuată fiind 

inițiat în utilizarea informației, strategiilor, abilităților metacognitive utile, conștient de 

resursele, capacitățile sale cognitive. Deci termenul de M scoate în evidență rolul 

subiectului în cunoaștere, conștientizînd-o datorită autocontrolului, autoperfecționării, 

autoaprecierii propriei cogniții ceea ce se observă din următorul tabel elaborat [6, p. 

310; 13, p. 18].  

Tabel 2. Autonomia în învățare 
 Proces în care educatul manifestă Rezultatul autonomiei în învățare 

Capacitatea de a aplica, transfera în contexte 

diferite cunoștințele însușite în auditoriu.  

Atribuirea unui sens, preluarea controlului 

tehnicilor și mecanismelor de Î.  

Capacitatea de a-și conduce activitatea 

intelectuală, instruire fără control, influență 

directă a P, conștientizînd ce și cât ar trebui 

să știe.  

Aprofundarea subiectului, fixarea 

obiectivelor, scopului realist al Î asumarea 

responsabilității pentru Î, pregătirea cognitivă.  

Capacitatea de a se detașa de rutină, de a-și 

compara, coordona viziunea, de a rezolva 

situații problematice.  

Îmbogățirea repertoriului personal cu strategii 

cognitive, îmbunătățirea performanțelor Î.  

Capacitatea de a deține inițiativa, de a 

identifica resursele, de a alege și implementa 

strategii metode, tehnici adecvate de Î.  

Autoresponsabilizare, autoreglare, 

autoobservare, autoevaluarea performanțelor, 

interes, încredere, motivație și flexibilitate.  

Capacitatea de a exercita un control active, 

metacognitiv, motivational şi 

comportamental asupra propriei Î.  

Recunoașterea măsurii în care a fost înțeles, 

asimilat materialul.  

 M poate fi nu numai proactivă, formativă, benefică, de revizuire și ajutor în 

istruire dar și neutră chiar și distructivă, periculoasă, repetitivă ceea ce discurajează Î, 

devinind plictisitoare, de aceea stilurile pedagogice trebuie să conțină tehnici variate [4, 

p. 114—121].  

 Concluzii. Un număr mare de psihopedagogi au evidențiat rolul major al 

proceselor M care asigură o învățare eficientă cu efecte pozitive în procesul de studiu 

unde există o interacțiune continuă între binomul P–St astfel încît deciziile și acțiunile 
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exponenților educaționali pot fi influențate, monitorizate și reglate pentru o funcționare 

intelectuală eficace soldată cu reușite datorită utilizării M ca instrument important de 

automizare și de prevenire a eșecului în ameliorarea, organizarea Î.  
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Abstract. The article presents an analysis of the methodology of teaching classical 

dance as one of the fundamental knowledge in the teaching process to the pedagogical students 

of the State Pedagogical University "Ion Creangă", the Specialty of Classical and Popular 

Dance. The main task of higher education in the field of dance pedagogy is to form a holistic, 
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that is, integrative, model of the graduate in the unity of performing and pedagogical qualities. 

Moreover, in the context of introducing standards for teachers, the main task of the training 

becomes the question "How to learn to teach dance?", Which presents the task of scientific 

understanding of the teaching methods, as an important condition for the formation of the 

pedagogical competence of the future graduates. The main methodological framework of the 

study is the presentation of the modern practice of choreographic education and the teaching of 

classical dance as a system in which all the elements are determined and subordinated to the 

performing and pedagogical tasks. The systematic approach extends the field of research, 

combining scientific and methodological developments of leading teachers and practitioners. 

This led to the creation of methods of teaching classical dance in higher education, as a separate 

field of study, as well as the presentation of an integrated learning result, consisting of mastering 

the theoretical knowledge, practical skills, performing movements and mastering the taught 

technique. The concept proposed by the methodology of teaching classical dance embodies a 

wide range of competences and is a relatively new object of study as an area of pedagogical 

knowledge in the training system of students-dance teachers of the State Pedagogical University 

"Ion Creangă".  

Rezumat. Articolul prezintă o analiză a metodologiei de predare a dansului clasic ca 

una din cunoștințele fundamentale în procesul de predare la studenții pedagogi din cadrul 

Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă”, Specialitatea Dans Clasic și Popular. Sarcina 

principală a învățământului superior în domeniul pedagogiei dansului este formarea unui model 

holistic, adică integrator, al absolventului în unitatea calităților performante și pedagogice. Mai 

mult, în contextul introducerii standardelor pentru profesori, sarcina principală a instruirii 

devine întrebarea „Cum să înveți să predai dansul?”, care prezintă sarcina de înțelegere 

științifică a metodelor de predare, ca o condiție importantă pentru formarea competenței 

pedagogice a viitorilor absolvenți. Principalul cadru metodologic al studiului este prezentarea 

practicii moderne a educației coregrafice și predarea dansului clasic ca un sistem în care toate 

elementele sunt determinate și subordonate sarcinilor performante și pedagogice. Abordarea 

sistematică extinde domeniul cercetării, combinând evoluțiile științifice și metodologice ale 

profesorilor și practicienilor de frunte. Aceasta ce a dus la crearea metodelor de predare a 

dansului clasic în învățământul superior, ca domeniu de studiu separat, precum și prezentarea 

unui rezultat de învățare integrat, constând în stăpânirea cunoștințelor teoretice, abilități 

practice, în efectuarea mișcărilor și stăpânirea tehnicii predate. Conceptul propus de 

metodologia de predare a dansului clasic întruchipează o gamă largă de competențe și este un 

obiect de studiu relativ nou ca arie de cunoștințe pedagogice în sistemul de formare a 

studenților-profesori de dans ai Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă”.  

Keywords: methodology, classical dance, teaching, students, pedagogy 

Termeni-cheie: metodica, dans clasic, predare, studenți, pedagogie 

Introducere 

Rolul principal în pregătirea unui student pedagog îl are dansul clasic. "El oferă 

educația corpului în mișcare, care poate servi drept ajutor în orice decizie de dans".  

Dansul clasic (Latin Classicus - exemplar) este o disciplină fundamentală într-

o școală coregrafică, cu atât mai mult într-o instituție universitară cu profil de dans care 

joacă un rol principal în pregătirea profesională a viitorilor profesori de dans, de la 

specialitatea Dans clasic și popular. Învățarea elementelor din dansul clasic implică nu 

doar dobândirea cunoștințelor practice, teoretice, psihomotrice, ci și dezvoltarea 

abilităților intelectuale și a valorilor artistice la studenți. Capacitatea de a înțelege 
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muzica, de a transmite mesajul și de a se mișca în mod expres, de a se implica în 

creativitatea artistică combinată cu capacitatea de a simți conținutul muzicii, constituie 

expresia/ artistismul. Experiența pentru iluminarea și construirea unui sens legat de 

existența indivizilor, reprezintă formarea artistică [6, p. 15]. Profesorul de dans trebuie 

să se ocupe de doi factori - dansul și personalitatea studentului, trăsăturile lui, aspirațiile 

și abilitățile sale.  

Premise psihomotrice pentru dezvoltarea abilităților de dans clasic 

Repertoriul clasic este principalul mijloc de educare și dezvoltare a studenților- 

viitoare cadre didactice, și el trebuie să fie diversificat în ceea ce privește conținutul, 

forma, stilul și textura. Este important ca repertoriul clasic să permită cadrelor didactice 

să desfășoare în mod sistematic, consistent și cu răbdare instruirea, conducând la 

dezvoltarea eficientă și naturală a abilităților de dans și a valorilor artistice la studenți. 

Predarea-Învățarea-Evaluarea este specifică, astfel forma inițială de instruire este 

activitatea practică și apoi cea teoretică, care contribuie la dezvoltarea cuprinzătoare a 

studenților.  

Dezvoltarea abilităților psihomotrice prin dansul clasic influențează dezvoltarea 

generală, intelectuală și emoțională a studenților. La disciplina de dans clasic se învață 

limbajul coregrafiei. „Pentru a stăpâni abilitățile performante ale dansului clasic, este 

necesar să-i cunoaștem și să-și stăpânească natura, mijloacele de exprimare, școala” [9, 

p. 20]. Școala de dans clasic stă la baza pregătirii sistematice, consecvente și metodice 

a profesiei de dansator de balet, însă în cazul viitorului cadru didactic, care și-a ales 

specialitatea Dans clasic și popular, din cadrul Universității Pedagogice de Stat „Ion 

Creangă”, uneori instituția superioară reprezintă prima treaptă sau și unica în care 

studenții, viitorii profesori de dans, fac cunoștință, se familiarizează cu dansul clasic.  

Loialitatea față de tradiții, cea mai strictă continuitate a generațiilor este cheia 

unității instituției și a culturii profesionale înalte, ceea ce determină viabilitatea creativă 

a universității pedagogice din Republica Moldova. Fiecare student al unei astfel de 

instituții, de la specialitatea Dans clasic și popular, trece „testul” clasicilor - subiectul 

principal în pregătirea profesională a unui profesor de dans, care în viitor îi permite să 

devină cadru didactic organic nu numai în repertoriul clasic, ci și în producții, coregrafi 

moderni etc. „Tehnica Agripinei Vaganova este o astfel de temelie, desigur că adaptată 

la condițiile și specificul specialității pedagogice a dansului, încât este posibilă 

construirea pe viitor a unei construcții profesionale de orice stil, de la clasic la modern” 

[3, p. 10].  

Profesia unui pedagog de dans clasic este extraordinară și, prin urmare, 

antrenamentul are specificul său inerent, esența sa constă în rolul extrem de important 

al formării de bază timp de trei ani și al adoptării studenților pe o bază strict competitivă. 

Specificul predării profesiei de pedagog de dans clasic dictează o serie de principii 

metodologice verificate prin practicarea timp de secole a artei de dans clasic: 

- disponibilitatea datelor profesionale relevante; 

- consecvență strictă; 

- principiul pregătirii plastice orale;  

- examene semestriale/anuale; 
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- gândirea imaginii, percepția emoțională a muzicii;  

- instruirea se desfășoară în paralel cu analizarea/practica scenică (studierea 

patrimoniului clasic, participarea la spectacole teatrale, concerte etc.);  

- educarea gustului estetic în rândul studenților, abilitatea de a compara 

imaginile muzicale cu imaginile artei vizuale, literare; 

- abordare integrată în predarea disciplinelor coregrafice și educaționale bazată 

pe interacțiunea și îmbogățirea reciprocă a acestora.  

Să luăm în considerare mai detaliat fiecare dintre articolele de mai sus.  

1. „Baletul este perceput în primul rând de ochii umani, spre deosebire de operă 

sau dramă, aceasta nu poate fi difuzată. În acest adevăr elementar este dezvăluită esența 

vizuală a baletului” [7, p. 80], și acest lucru duce la cerințe speciale pentru multe dintre 

componentele sale și, în primul rând, la personajul principal - dansatorul de balet. „În 

teoria și practica unui ciclu (8 ani) de educație profesională de balet, care a fost stabilită 

de-a lungul secolelor, în timpul căruia se creează nu numai potențialul profesional al 

cunoștințelor, abilităților, inclusiv potențialul creativ al unui dansator de balet, ci și 

instrumentul său profesional extrem de complex și vulnerabil - corpul unui dansator de 

balet. unic, dar întotdeauna întrunind criterii profesionale stricte” [8, p. 191] ceea ce și 

este specific și pentru viitorul profesor de dans clasic.  

Vorbind despre datele profesionale, remarcăm că acestea sunt cele care 

determină în mare măsură performanțele studentului, iar în viitor - calificările și natura 

activității în cadrul școlilor sau colectivelor de dans. „Fără talent înnăscut, talentul nu 

poate fi dobândit”, spune August Bournonville (1795-1878), fondatorul baletului danez 

[10, p. 245]. De aceea, „. . . datele de performanță ale fiecărui student ar trebui să fie 

evaluate în mod exhaustiv de profesorul de dans clasic, deoarece acest subiect este cel 

de frunte în sistemul de educație coregrafică profesională" [9, p. 102].  

Istoricul indică faptul că lista de date externe, fiziologice, psihofizice și alte date 

necesare a fost formată în conformitate cu cerințele profesiei în sine, ca urmare a 

selecției profesionale. Un remarcabil teoretician, coregraf și dansator al secolului al 

XVIII-lea. Jean-Georges Noverre (1727-1810) a scris: „Toți cei care intenționează să se 

dedice artei dansului trebuie, în primul rând, să cântărească cu atenție toate avantajele 

și dezavantajele fizicului său” [2, p. 62].  

„ABC-ul dansului clasic” (1983) scrisă de N. Bazarova, definește condițiile 

indispensabile pentru înțelegerea dansului clasic - eversiunea picioarelor, pasul de dans 

mare, flexibilitatea, stabilitatea, rotirea, grația, saltul înalt, controlul liber și plastic al 

brațelor, coordonarea precisă a mișcărilor și în sfârșit, rezistența și forța [4, p. 13].  

Progrese semnificative au avut loc din nou în arta dansului în ultimul deceniu, 

în special în ceea ce privește amplitudinea mișcării. Având în vedere estetica actuală 

stabilită a dansului, cererea pentru calitatea datelor profesionale continuă să crească. 

Acest lucru confirmă încă o dată nevoia de înaltă calitate profesională și personală din 

partea profesorului în ale cărui mâni cad astfel de studenți. . Până la urmă, cu cât 

studentul este mai capabil, cu atât responsabilitatea este mai mare a profesorului.  
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2. Consecvența strictă însoțește antrenamentul unui viitor profesor de dans 

clasic încă din primele zile. Este inerent atât întregului curs al pregătirii sale profesionale 

în dansul clasic, cât și la fiecare din lecțiile sale individuale. Dansul clasic este baza 

pregătirii sistematice, consecvente, metodologice a profesiei de pedagog de dans clasic. 

Dansul clasic este o disciplină pur practică, nu teoretică. În sistemul de formare 

profesională, o lecție de dans clasic este studiată timp de 3 ani, 2 ore academice zilnic. 

Un astfel de număr de ore permite studentului să stăpânească subiectul la nivel 

profesional adecvat în cadrul programului oferit.  

Ca subiect școlar, dansul clasic este un sistem strict de mișcare structurat, care 

poate fi stăpânit doar „de la simplu la complex”, cu repetarea zilnică (sistemică) și 

consolidarea celor finalizate anterior și fiind, așa cum s-a spus, următorul, complicând 

secvențial legătura în sistemul întregului curs de pregătire. Repetabilitatea mișcărilor 

este factorul dominant în procesul de învățare.  

Construcția lecției este aceeași atât pentru primul semestrul, cât și pentru 

semestrele ulterioare, singura diferență fiind aceea că în primul semestru mișcările sunt 

efectuate separat și în combinații simple. Lecția zilnică de dans clasic constă în exerciții 

la bară și exerciții la mijlocul sălii, care sunt împărțite în exerciții și adagio (o combinație 

dintre pozele și pozițiile dansului clasic, allegro (sărituri) și exerciții pe pointe (clasa 

feminină).  

Secvență de exercițiu de tip „la bară”: plié, battement tendu, battement tendu 

jété, rond de jambe par terre, fondu, exerciții de battement frappé, lovituri de duble 

frappé, rond de jambe en l’air, adagio, grande battement jété. Exercițiile din mijlocul 

sălii se efectuează în aceeași secvență ca și la bară. Apoi, adagio este introdus în 

exercițiile din mijlocul sălii fiind urmat de allegro - salturi mici și mari.  

Dansul clasic este studiat separat de studenți. Difera în ceea ce privește 

materialul programului, tehnicile și stilul performant. Și acest lucru este, de asemenea, 

în cadrul unui sistem dezvoltat și ajustat de practica secolelor. În plus, există o ierarhie 

de subordonare a diverselor substructuri și elemente care fac parte din sistemul de 

instruire, în care metodologia de compilare a sarcinilor combinate este esențială în 

construirea unei lecții. Construirea sarcinilor combinate nu se încadrează în cadrul unei 

metode stabile. În lecțiile de dans clasic, a fost stabilită o secvență de secțiuni și trecerea 

mișcărilor individuale, dar sarcinile combinate depind în principal de capacitatea 

profesorilor de a aduce materialul de instruire într-o combinație specifică între ei [9, p. 

83].  

Aceste sarcini pot fi foarte diverse: mari sau mici, elementare sau complexe; 

dar toți ar trebui să lucreze la dezvoltarea anumitor tehnici performante ale tehnicii de 

măiestrie a dansului. Mai mult decât atât, personalitatea profesorului, personalitatea 

creatoare, abilitatea și experiența lui joacă un rol extrem de important, ceea ce este 

inevitabil motivul diferenței dintre metodele și maniera de a compila sarcinile 

combinate de către profesori individuali, deși combinate prin aceeași concentrare a 

procesului educațional.  

3. Principiul antrenării plastice orale - un principiu cheie în pregătirea 

profesională a unui profesor de dans - ca continuitate, ca tradiție, ca necesitate. În ciuda 
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istoriei celor aproape trei sute de ani de formare profesională, cunoștințele, abilitățile și 

abilitățile din procesul educațional sunt transmise din mână în mână către studenți din 

generație în generație. S-a remarcat deja mai sus că dansul clasic este un subiect pur 

practic. Îi este imposibil să învețe din manuale sau prelegeri teoretice.  

Profesorul de dans clasic - „un fir viu al transferului de experiență, tradiții” - își 

transferă cunoștințele nu numai prin poveste, ci și spectacolul pedagogic obligatoriu, 

adică. oral plastic. „Fiecare pas, fiecare poziție și fiecare mișcare provine de la profesor, 

este indicat de el și trebuie înțeles, învățat, repetat și efectuat” [10, p. 246]. Numai în 

acest fel, împreună cu cunoștințe și abilități, se poate înțelege un întreg complex de 

fenomene legate de cultura performantă, determinând originalitatea acesteia, tendințele 

de dezvoltare caracteristică, trăsături de stil, adică ceea ce distinge instituțiile 

pedagogice cu profil coregrafic.  

Specificitatea metodei de predare subliniază încă o dată rolul profesorului - un 

individ, un înalt profesionist, a cărui valoare crește de neprețuit și al cărei rol nu poate 

fi înlocuit cu nicio recomandare și programe detaliate. De aceea, învățând același lucru 

și oferind studenților aceleași cerințe, avem clase atât de diferite unele de altele. Există 

alți factori aici, dar principalul este profesorul însuși. Fiecare profesor are propriile sale 

metode, propriul său sistem, propriul său cadou pedagogic, propria sa combinație de 

abilități pedagogice și, în final, fiecare are propriul său limbaj, „limbajul” acțiunilor 

practice, „limbajul” plasticului.  

„Afișând mișcarea sau corectând studentul, profesorul vede cu viziunea sa 

interioară imaginea ideală, verificând constant în același timp cu senzațiile motorii și cu 

standardul vizual conceput” [5, p. 107]. Prin urmare, personalitatea profesorului, 

artistului, lumea sa spirituală, valorile sale, viziunea sa sunt cruciale atât pentru procesul 

de învățare în sine, cât și pentru formarea viitorului professor de dans în stăpânirea 

legilor dansului clasic.  

4. Examenele anuale. „Cerințele profesionale inexorabile pentru viitorul 

profesor de dans clasic lasă în urmă un număr imens de studenți care visează să se 

alăture artelor spectacolului baletului. Și nu toți cei care îndeplinesc aceste cerințe în 3 

ani vor putea să le satisfacă pe parcursul pregătirii lor de șase semestre. De aceea, 

studenții trebuie să dovedească anual că au abilități deosebite pentru balet sub formă de 

certificare intermediară în mod competitiv” [8, p. 190]. În timpul examenului, ar trebui 

arătate rezultatele studenților care stăpânesc programul pentru anul de studiu 

corespunzător, ceea ce confirmă sau neagă posibilitatea suplimentară de formare.  

5. În cadrul tradiției (și al sistemului în același timp), formarea se desfășoară în 

paralel cu practica scenică (studierea patrimoniului clasic, participarea la spectacole 

teatrale, concerte etc.). Una dintre componentele principale ale antrenamentului 

viitorului dansator este practica de scenă, care este constant înscrisă în programul lecției. 

Scopul acestui subiect este dezvoltarea și îmbunătățirea abilităților performante ale 

studenților, bazate pe munca de repetiție și spectacole de scenă, inclusiv în spectacole 

de teatru, unde planul scenei și acompaniamentul musical, fie de fonogramă sau de 

orchestră, influențiază percepția emoțională a muzicii și gândirea imaginii.  
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6. Instruirea se desfășoară în paralel cu analizarea/practica scenic. Practica 

scenic a etapelor este o parte integrantă, finală a procesului educațional. Practica 

etapelor poate începe cu cel al unui studiu de caz. Materialul ales de profesori de dans 

clasic trebuie să aibă obiectivul principal al obiectivelor educaționale ale cursului, 

nivelului de pregătire și capacitate necesară studenților. Este important ca profesorii să 

obțină coerența complementară a proceselor educaționale și a repetării. Studenții, la 

rândul lor, trebuie să rămână deja definiți, în fiecare zi fiind în continuă abilitate 

profesională.  

Un repertoriu bine ales pentru practica de scenă ajută la vizarea și pregătirea 

studenților pentru o stăpânirea liberă și perfectă din punct de vedere tehnic a culturii 

performante a dansului clasic, precum și a dezvoltării muzicalității, personalității și 

artistismului lor. Ultima etapă a unei astfel de lucrări este scena, adică. participarea la 

concerte și spectacole ale instituției.  

7. Un loc special în practica scenică îl ocupă participarea obligatorie a 

studenților la spectacolele repertoriului teatrului. Unde, de pe scena teatrului, viitorul 

profesor de dans poate avea ocazia să învețe un comportament scenic, un sentiment de 

responsabilitate și oportunitatea de a simți semnificația, de a fi angajat într-o 

reprezentație alături de artiști profesioniști care au mereu ceva de învățat. Datorită 

acestui fapt, studenții au ocazia nu doar să observe cele mai bune exemple de coregrafie, 

ci și, participând direct la ele, să câștige experiența unei profesii viitoare, devenind astfel 

familiarizați nu numai cu cultura, ci și cu maniera și stilul de performanță, care sunt atât 

de importante în activitatea profesorului de dans clasic. Educarea gustului estetic, 

abilitatea de a compara imaginile muzicale cu imaginile artei vizuale sau literare, 

reprezintă un proces îndelungat și continuu.  

8. O abordare integrată în predarea disciplinelor coregrafice și educaționale 

generale bazată pe interacțiunea și îmbogățirea reciprocă a acestora. Ziua universitară a 

studentului dintr-o instituție pedagogică cu profil coregrafic nu este ca ziua universitară 

a unui student obișnuit. De regulă, aici începe dimineața și se termină seara târziu. 

Numărul și lista perechilor în sine sunt departe de a fi obișnuite.  

Concluzii 

Școala coregrafică, așa cum era, unește trei instituții de învățământ sub 

acoperișul său. Aici, ciclul de materii speciale, inclusiv disciplinele de istorie a artei, 

este combinat cu cursul complet al învățământului școlar complet și al muzicii 

elementare. Prin urmare, întregul proces educațional este structurat astfel încât 

subiectele studiate de studenți la o școală coregrafică să fie interconectate și să lucreze 

într-o unitate completă pentru sarcina principală, ceea ce face posibilă pregătirea 

balerinilor de înaltă calificare, combinând abilități profesionale cu o înaltă orientare 

artistică în activități performante. La urma urmei, obiectivul principal al educației 

coregrafice profesionale este de a instrui profesor de dans cu o înaltă calificare care 

combină abilitățile profesionale cu capacitatea de a crea imagini scenice complexe din 

punct de vedere psihologic. Una dintre principalele tradiții ale instituției pedagogice 

naționale de dans clasic este educarea nu doar a artiștilor interpreți, ci și a pedagogilor 

de dans, a personalităților dezvoltate în mod cuprinzător și a persoanelor creative. 
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Tehnica perfectă de dans clasic nu a fost niciodată sfârșitul în sine a universității 

pedagogice de stat „Ion Creangă”, artistul a fost întotdeauna în prim plan, a cărui sarcină 

principală a fost de a crea imagini coregrafice semnificative care îndeplinesc sarcinile 

coregrafului folosind mijloacele de dans, deoarece doar „calitatea artistică face ca 

dansul să fie exemplar, adică așa-numitul clasic. . . ” [10, p. 68].  
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Abstract. We live in a world that tests at every moment our ability to cope with 

emotional, social impacts, to manifest behavioral reactions in which we do not forget the way 

others see us, the degree to which, through our decisions, we could affect them. The speed of the 
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decision to act, its quality, depend on the education received, the ability to interact with others, 

to know one’s possibilities, to be able to mobilize in order to overcome failure, the openness to 

accept the opinions of others, the power to be a good person. All these are related to the degree 

of socialization of each of us. Socialization is the process of becoming a human individual as a 

social being, of integrating the child into society. The necessity of transmitting the means of 

communication of language and knowledge stems from the fact that a child is a potential social 

being, who comes into life without any cultural endowment: it does not possess language, it has 

no control over impulses, it has no habits and attitudes. That is why everything transmitted in 

the process of socialization, social values, customs, progressive traditions, ideals, attitudes, 

feelings, behaviors existing in a human community is internalized by the child, thus allowing the 

internalization of a cultural model that will be reflected in open, visible behaviors (posture, 

language, moral conduit), but also in less visible behaviors (attitudes, emotional states, 

opinions). The child will acquire rules of life, habits, ways of thinking, space-time frames, ideals 

consistent with the social environment in which he is raised, the ability to communicate and 

interact, the competence to exercise the roles required by society (as a child, as a friend, as 

pupil), as well as becoming aware of their duties and the responsibility. In all this process of 

transmission and assimilation the child is not an object on which the action is exercised because 

the society recognizes their active role within it, it recognizes the true universe of childhood as 

a distinct stage of life and gives the child a particular social status and specific roles.  

Rezumat. Trăim intr-o lume care ne pune la încercare, în fiecare clipă, capacitatea de 

a face faţă unor impacturi afective, sociale, de a manifesta reacţii comportamentale în care să 

nu uităm de modul în care ne văd ceilalţi, de gradul în care, prin deciziile noastre, i-am putea 

afecta. Rapiditatea deciziei de acţiune, calitatea acesteia, depind de educaţia primită, de 

capacitatea de a se relaţiona cu ceilalţi, de a-şi cunoaşte posibilităţile, de a se putea mobiliza 

pentru a trece de eşec, de deschiderea spre acceptarea părerilor celorlalţi, de puterea de a fi un 

om bun. Toate acestea ţin de gradul de socializare al fiecăruia dintre noi. Socializarea 

reprezintă procesul de devenire a unei individualităţi umane ca fiinţă socială, de integrare a 

copilului în societate. Necesitatea transmiterii mijloacelor de comunicare ale limbajului şi a 

cunoştinţelor decurge din faptul că un copil este o fiinţă potenţial socială, care intră în viaţă 

fără nici o zestre culturala: nu posedă limbaj, nu are control asupra impulsurilor, nu are formate 

deprinderi şi atitudini. De aceea, tot ce se transmite în procesul de socializare: valori sociale, 

obiceiuri, tradiţii progresiste, idealuri, atitudini, sentimente, comportamentele existente într-o 

comunitate umană este interiorizat de către copil, permiţându-se astfel internalizarea unui 

model cultural ce se va răsfrânge în comportamente deschise, vizibile (ţinută, limbaj, conduită 

morală), dar şi în conduite mai puţin vizibile (atitudini, stări emoţionale, opinii). Copilul va 

dobândi reguli de viaţă, obişnuinţe, moduri de gândire, cadre spaţio-temporale, idealuri 

conforme cu mediul social în care este crescut, capacitatea de comunicare şi interacţiune, 

competenţa de exercitare a rolurilor cerute de societate (de copil, de prieten, de şcolar), dar şi 

dobândirea conştiinţei datoriilor şi responsabilităţii. În tot acest proces de transmitere şi 

asimilare copilul nu este un obiect asupra căruia se exercită acţiunea pentru că societatea 

recunoaste rolul lui activ în cadrul ei, recunoaşte veritabilul univers al copilariei ca fiind o etapă 

distinctă de viaţă şi acordă copilului un status social particular şi roluri specifice.  

Keywords: social competence, social education, learning process, social norms, social 

values.  

Termeni-cheie: competenţă socială, educaţie socială, proces de învăţare, norme 

sociale, valori sociale.  
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Introduction 

Social integration requires that all educational activities consider the child as a 

"social being" so that all socializing factors (kindergarten, school) have the same task 

of continuing the process of socialization started in the family, and their formative value 

must try to be equivalent to that of the family. It is very true that family, with its warm, 

affectionate atmosphere, contributes first and decisively to the physical and mental 

development of the child, but the human personality is shaped gently and humanly, 

scientifically and methodically, in the kindergarten.  

The preparation for entry into adult life, previously accomplished by the family, 

will be continued, during the preschool period, by this institution. This is now the 

context in which the child will have to make the first attempt to love someone other than 

himself.  

Methodolohy and methods 

The influence of this socializing agent is especially important because in 

preschool there is a surprising increase in the physical and mental capacities of the child, 

the balance is achieved with the environment in order to adapt accordingly. All the 

events of this period: more complex relations with the environment, direct contacts (and 

not mediated by parents as before) with their peers, the child's experiments in order to 

know the surrounding world, the increasing desire to know as much as possible, the 

diversification of the behavioral repertoire, are experienced by the child with the 

serenity, exuberance and joy specific to this age, whose intense development will no 

longer be matched in the following periods. Thus, rightly so, this stage is referred to as 

the "golden age of childhood" in which "a human personality shapes and manages to 

express itself, a soul opens to the world" [1, p. 58].  

Social environment acts on the individual in the sense of shaping his personality 

through the educational components: initially the family, then the kindergarten, which 

continues and enriches the educational content. Given the fact that preschool includes 

the most important socio-educational experience of a person's life, as it is increasingly 

stated in the specialized studies, the educational potential of this age can be successfully 

used in the educational process carried out at kindergarten.  

The rules regarding the game, the education must appear, in priority, in the idea 

of community. The demands of the community regulated the relations between people 

so that they appeared as an absolute truth, of course. The child assimilates new forces 

through association, his psychological development being impregnated by the 

conditions of a life in the community, because all his capacities are developed on a basis 

bearing the influence of social life.  

The process that is now exercised on the preschooler is that of secondary 

socialization, occurring as a learning of the norms and values of another court than the 

family, but not aiming at obtaining a capacity of obedient obedience to the "postulates" 

of this new environment, but aimed precisely at the preschooler not being deprived of 

his own creativity. After socializing in kindergarten, the child will be able to exercise a 
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true creative activity, mediated both by the general normative symbols and by his own 

models and aspirations.  

Socialization in kindergarten is different in content and method from the 

familyone (although kindergarten does not diminish the importance of the education 

provided so far): it goes from the direct child-parent interaction to the child's integration 

in human and social relationships. It is an adaptive or integrative type of socialization, 

leading to the formation of those personal capacities that facilitate the integration, 

participation and social realization of some activities within kindergarten.  

Integration, which is realized through the interactions between the child and the 

kindergarten environment, takes place in several phases: 

- accommodation: the action schemes and the way of thinking acquired so far 

are modified upon contact with the kindergarten environment; 

- adaptation: the complex relationships that are established help the child to 

acquire the knowledge and skills necessary to solve the situations imposed by this 

environment, so that it can respond positively to his needs; 

- participation is equivalent to assuming roles and promoting personal 

initiatives. Startimg kindergarten leads to the investment of the child with a new status, 

which he has not had until now and which brings with him an ensemble of rights, but 

also duties, which he must respect.  

In this sense, the role of pre-school education in the socialization of children is 

especially concerned with the social integration side, which constitutes the fundamental 

expression of human nature, and kindergarten, as the first stage of education, is actively 

involved in this action of training the child from social perspective. Thus, social 

integration becomes a purpose of education, after which the child will make a good 

social adaptation to new relationships, will acquire a good self-perception, a proper 

perception of social relations and a social behavior, actively participating in common 

activities, all these being socio-affective factors necessary for further integration.  

Socialization during kindergarten includes both the motor organization and the 

enrichment of the cognitive contents, the affective modeling and the wide learning of 

the human experience: the language, the knowledge and the practical ways of acting, 

the norms of behavior are all included in the sphere of socialization. Social learning is 

the main mechanism that is responsible, in preschool, for the psychosocial maturation 

and development, represented by optimal ways of interpersonal relationship of the child, 

by the capacity of integration in group activities, by the strategies in relation to the 

norms and values accepted by the group, by the motivation for joint activities and the 

desire to cooperate with others.  

Social learning is another form of activity, along with didactic learning, which 

contributes to the child's psychic development, offering the opportunity to assimilate 

new experiences, behavioral patterns, ways of accommodating, adapting and 

interpersonal harmonization. The investigations so far have drawn attention to the 

priority of interpersonal relationships among the ways of influencing the child's mental 

development. P. Ostrieth states, for example, that "the child that is deprived from human 
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environment, becomes a kind of animal" and H. Pieron points out the same idea when 

he writes: "the child is only a candidate for humanity", and man is born polyvalently 

determined, his main characteristic being the extraordinary adaptability to the 

environmental conditions so that, due to these qualities, the child is an “animal 

educandum » [2, p. 22-24].  

In kindergarten, social learning is realized as a result of the interpersonal 

contacts of the child with adults, but especially with those of the same age with him, in 

situational contexts of life. Following these contacts, the child will acquire all the 

behaviors that will be needed for further integration, a feature that is possible because 

the preschooler is stimulated by a series of needs, psychosocial needs: the need for 

acceptance and appreciation by the group, the need of integration and participation in 

the group, of sociability and communicativity. This system of needs can only be met by 

the preschooler by resorting to social learning, by directly observing the behavior of 

another, by imitating this behavior or by directly involving children in different types 

of activities.  

Kindergarten must exploit this “openness of the whole being to society” and the 

child's wishes to establish relationships with those around him because, says H. Wallon, 

“with all his sensitivity the child is modeled after the people in his surroundings, whom 

he imitates", thus highlighting the gerat importance of interpersonal relationships during 

the age of 3-6 years for the subsequent evolution of the personality [4, p. 144-147]. All 

the relationships that are established in the kindergarten space, although starting from 

the simple contact, go through the imitation stage and reach cooperation, have the 

purpose of increasing the sensitivity towards others and developing the capacity to go 

beyond the limits of the self.  

As such, the context in which the preschooler's socialization takes place is the 

social and relational one, that will facilitate the socialization of the behavior and the 

socialization of the affective experiences (the affective is organized in the complex form 

of the feelings), especially in the conditions where, due to the affective resonance, the 

preschooler assimilates the behavior practiced by another and transforms it into one's 

own behavior.  

Enlarging the relational framework: with objects, with others, with oneself, 

leads to the disciplining of the preschooler's behaviors, to the multiplication of the 

number of socially desirable behaviors. In the conditions in which the child realizes the 

transition from the attitude "each for himself" to the attitude "each and for the others", 

it will gradually reach the search relationships of the other, contact with the other more 

frequently and for longer periods.  

At the beginning of pre-schooling, the child's inability to participate 

correlatively and concurrently with all others at all stages of the game is evident due to 

the fact that his subjective reality is much dilated because self-centeredness still 

prevails, so that the practiced game is poor, the child does not have the desire to play in 

a group for that he understands games that involve a mutual exchange, the conflict arises 

from the desire of the children to play with the same object and the other is perceived 

as a threat.  
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In middle pre-school, the child knows and applies the rules, but there is still no 

talk of social integration in the game because the socialization of the rules of the game 

is in progress: although the games have started to acquire a collective character and are 

moving from rivalry, insincerity to competition, as a natural form of relationships, 

however, there is a tendency of quasi-collaboration in activities and play, the motivation 

of the conflict being represented by the desire to play a preferred role and the desire to 

outdo the other.  

For the older preschooler, one can talk about observing the rules as an indicator 

of the intellectual and affective maturation of children: the older preschooler is 

characterized by more adapted behaviors, it ensures that the others respect the group 

rules and the rules of the game, the agreement and the game project appear, and the 

conflict arises as a result of violating the rules of the game.  

This evolution of the objective sociability, materialized by the interest of the 

child for others, with which to act together, is due to the forms of activity that 

characterize the preschool: the game and the learning activities that, handled with 

psychological tact by the educators, are the most effective means of practical modeling 

of preschool socio-affective. Educating sociability is done by assigning social tasks and 

responsibilities, by training children in games and collective activities whose general 

objectives are to facilitate exchanges and communication with others, the shared game 

being the first stage of socialization.  

Even if in the beginning the psychological connections between children are 

sporadic, being generated by the presence of certain toys or a similar activity that they 

carry on together but not together, the rivalry that appears between them, the motivation 

of the conflict - the egocentrism, demonstrates the experience of the presence of the 

other, although it is a confused life, dominated by the identification of this age. After 4 

years of age, the competition gains motivational value: within the playful activities and 

especially due to the symbolic game, the presence of the other becomes an active 

incentive - the child feels the need for this presence, accepts certain rules, but discharges 

his latent aggression through the competition (appears the desire to be overcome).  

Starting with the age of 5, when the activities are organized on the basis of rules, 

conventions, norms to be respected, the other is perceived as an equal partner of activity, 

with his own individuality, his wishes being taken into account: the collective game in 

which each plays its role, but taking into account the action of the other partners, 

collaborative relationships arise and, although there are still phenomena such as 

quarrels, interruptions, exclusions and self-exclusions from the activity, these are, in 

general, signs of sociability because the social life and the inclination that give them 

causes certain children to seek multiple conflict opportunities. However, the more 

lonely children are able to resolve between them, without appeal to adult authority, the 

more there is the guarantee of genuine sociability and socialization.  

Results 

In the context of game and mandatory activities, where interpersonal and group 

relationships are the main ways of relating, the first character traits that will condense 

in the child's behavior begin to form. The requirements expressed by the educating adult 
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must be in accordance with the manner in which the child can satisfy these requirements: 

the contradiction between the child's extended desires and aspirations and their limited 

possibilities of satisfaction could lead either to the establishment of positive character 

traits and to a civilized behavior, or to disorderly conduct and negative character traits. 

Kindergarten educational activities, balanced, with graded requirements and taking into 

account the individual characteristics of the children, can prevent the crisis of childhood 

negativism, associated with selfishness, the lack of sensitivity towards others, as well 

as the dysfunctions of their relationships with those around them, encouraging the 

development of initiative, personal involvement in activities and balance.  

Conclusions 

The socialization of the preschooler's conduct and the evolution of sociability 

ends with his social adaptation, which refers to the general possibilities of the child to 

cope with the difficulties and requirements of the social environment, but also with the 

acquisition of the social capacity, materialized in autonomy, initiative, behaviors 

according to the norms and the values of society. Social adaptation can only be achieved 

through the successive conquest of concentric circles that progressively widen, 

“intelligence has only developed in the middle of understanding others, which means 

getting closer to your peers, identifying with them, see through their eyes, hear with the 

ears of others, feel with the hearts of others " [3, pp. 264-265].  
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Abstract. Howard Gardner, a psychologist who works in the field of stage psychology, 

has formulated a theory about the nature of intelligence, which contradicts the previous 

psychometric perspective. This theory of multiple intelligences, as stated in the book Frames of 

Mind: The Theory of Multiple Intelligences (1993), insisted that intelligence should not be 

conceived as a one-dimensional construct, but as a series of seven independent intelligences. 

This perspective allows the individual to "manifest the transformations and changes of individual 
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perceptions" and to "recreate aspects of one's experiences". The seven types of intelligence 

initially identified are: Verbal / linguistic intelligence - this is the ability to use words effectively, 

either in the oral register (as a TV moderator, speaker, politician, storyteller) or in the written 

register (as a journalist, playwright, poet, publisher). Logical / mathematical intelligence - this 

includes the ability to use inductive and deductive reasoning, to solve abstract problems, to 

understand the complex relationships between concepts, ideas and things. Visual / spatial 

intelligence - this intelligence of "images and pictures" encompasses the ability to perceive the 

surrounding world correctly visually, as well as the ability to recreate one's own visual 

experiences. Body / kinesthetic intelligence - the intelligence of the body and hands allows us to 

control and interpret the movements of the body, to manipulate objects, to achieve the 

coordination (harmony) between body and spirit. Musical / rhythmic intelligence - this type is 

shaped by the degree of sensitivity the individual has to the sound and by the ability to respond 

emotionally to this type of stimuli. Interpersonal intelligence - represents the ability to quickly 

perceive and evaluate the states, intentions, motivations and feelings of others. Intrapersonal 

intelligence - this implies the ability to have a proper self-representation (to know the qualities 

and weaknesses), to be aware of the inner states, of their own intentions, motivations, to know 

your temperament and desires; also, the capacity for self-discipline, self-understanding and self-

evaluation. In 1991 Gardner added another type of intelligence to his system: naturalistic 

intelligence. This is noticeable to those who learn best through direct contact with nature. For 

them, the most appropriate lessons are those in the open air. They like to create projects in 

natural sciences, such as bird watching, insect making, tree or animal care. They prefer ecology, 

zoology, botany.  

Rezumat. Howard Gardner, psiholog care activează în domeniul psihologiei stadiale, 

a formulat o teorie cu privire la natura inteligenţei, care vine în contradicţie cu perspectiva 

psihometrică anterioară (1993). Această teorie a inteligenţelor multiple, enunţată în cartea 

Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences (1993), a insistat asupra faptului că 

inteligenţa nu trebuie concepută ca un construct unidimensional, ci ca o serie de şapte 

inteligenţe independente. Această perspectivă permite individului să „manifeste transformările 

şi modificările percepţiilor individuale” şi să „recreeze aspecte ale propriilor experienţe” 

(Gardner, 1993). Cele şapte tipuri de inteligenţă identificate iniţial sunt următoarele. Inteligenţa 

verbală/lingvistică – aceasta reprezintă capacitatea de a folosi eficient cuvintele, fie în registrul 

oral (ca moderator TV, orator, politician, povestitor), fie în registrul scris (ca jurnalist, 

dramaturg, poet, editor). Inteligenţa logică/matematică – aceasta include capacitatea de a 

utiliza raţionamente inductive şi deductive, de a rezolva probleme abstracte, de a înţelege 

relaţiile complexe dintre concepte, idei şi lucruri. Inteligenţa vizuală/spaţială – această 

inteligenţă a „imaginilor şi tablourilor” cuprinde capacitatea de a percepe corect lumea 

înconjurătoare pe cale vizuală, precum şi capacitatea de a recrea propriile experienţe vizuale. 

Inteligenţa corporală/kinestezică – inteligenţa la nivelul corpului şi al mâinilor ne permite să 

controlăm şi să interpretăm mişcările corpului, să manevrăm obiecte, să realizăm coordonarea 

(armonia) dintre trup şi spirit. Inteligenţa muzicală/ritmică – acest tip se conturează prin gradul 

de sensibilitate pe care individul îl are la sunet şi prin capacitatea de a răspunde emoţional la 

acest tip de stimuli. Inteligenţa interpersonală – reprezintă abilitatea de a sesiza şi de a evalua 

cu rapiditate stările, intenţiile, motivaţiile şi sentimentele celorlalţi. Inteligenţa intrapersonală 

– aceasta presupune capacitatea de a avea o reprezentare de sine corectă (de a cunoaşte 

calităţile şi punctele slabe), de a avea conştiinţa stărilor interioare, a propriilor intenţii, 

motivaţii, de a-ţi cunoaşte temperamentul şi dorinţele; de asemenea, capacitatea de 

autodisciplină, autoînţelegere şi autoevaluare. În 1991 Gardner a adăugat sistemului său un alt 

tip de inteligenţă: inteligenţa naturalistă. Aceasta este sesizabilă la cei care învaţă cel mai bine 
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prin contactul direct cu natura. Pentru aceştia, cele mai potrivite lecţii sunt cele din aer liber. 

Acestora le place să alcătuiască proiecte la ştiinţe naturale, cum ar fi observarea păsărilor, 

alcătuirea insectarelor, îngrijirea copacilor sau a animalelor. Ei preferă ecologia, zoologia, 

botanica.  

Keywords: multiple intelligences, types of intelligence: verbal/linguistic, 

logical/mathematical intelligence, visual/spatial intelligence, bodily/kinesthetic intelligence, 

interpersonal intelligence, intrapersonal intelligence, musical/rhythmic intelligence, naturalistic 

intelligence.  

Termeni-cheie : inteligențe multiple, tipuri de inteligență:verbală/lingvistică, 

inteligenţa logică/matematică, inteligenţa vizuală/spaţială, inteligenţa corporală/kinestezică, 

inteligenţa interpersonală, inteligenţa intrapersonală, inteligenţa muzicală/ritmică, inteligenţa 

naturalistă.  

 Introducere 

Termenul de inteligență pare a fi consacrat în literatură de Cicero, caracterizând 

„puterea și funcția minții de a stabili legături și a face legături între legături” [8, p. 362]. 

Fără să primească o definiție clară în timp, inteligența dezvăluie atât o latură potențială 

cât și una manifestă, ea este atât un proces cât și o aptitudine, reflectându-se deopotrivă 

ca formă și atribut în organizarea minții cât și a comportamentului, fiind în fond un 

istrument de adaptare complementar instinctului și deprinderilor, de aceea cele mai 

multe definiții ale inteligenței au în vedere capacitatea de adaptare a indivizilor pe baza 

unor proceduri cognitive. În psihologie, inteligența este legată de cunoaștere în dublu 

aspect, extensional, în sensul diversității de situații abordabile și rezolvabile, respectiv 

intensional, în sensul profunzimii de pătrundere și înțelegere [7, p. 699].  

Conform Dicţionarului explicativ al limbii române, inteligenţa este capacitatea 

omului de a înţelege uşor şi bine, de a sesiza ceea ce este esenţial, de a rezolva situaţii 

sau probleme noi pe baza experienţei acumulate anterior, sinonim cu deşteptăciune [2]. 

Psihologul H. Gardner defineşte conceptul de inteligenţă ca fiind: calea prin care un 

individ poate să-şi rezolve problemele de viaţă; abilitatea de a crea un produs sau de a 

oferi un serviciu care este de valoare în cel puţin o cultură; potenţialul de a găsi sau de 

a crea soluţii care să faciliteze noi achiziţii [5, p. 123]. Deci, teoriile referitoare la 

inteligenţă ale lui Binet, Sinon, Stanford, care propuneau principiul omogenităţii din 

punctul de vedere al inteligenţei în organizarea colectivelor, au fost devansate de 

perspectiva multidimensională a inteligenţei, dezvoltată în paralel cu alte capacităţi 

individuale (inteligenţa emoţională şi socială). Teoria referitoare la inteligenţe cu cea 

mai mare rezonanţă în educaţia ultimelor decenii este teoria inteligenţelor multiple a lui 

H. Gardner (1983), definite ca abilităţi de a rezolva probleme, de a genera noi probleme, 

de a face ceva, pornind de la cele învăţate.  

 Metodologie și metode 

 Teoriile bazate pe analize și interpretări statistice ale rezultatelor testelor au 

suscitat o serie de critici, între care cele referitoare la diferențele dintre tehnicile 

statistice, la faptul că entitatea statistică nu poate fi probată pratic, ca și acceptarea, , din 

start” a posibilității de descriere și măsurare a inteligenței umane. Pe scena cercetărilor 

și teoretizărilor în domeniul abordării factorilor cognitivi își fac apariția o seamă de 
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teorii care pun în evidență existența unor interacțiuni complexe între sistemele cognitive 

și alte sisteme. Între aceste teorii ce trebuie considerate importante se înscriu:teoria 

inteligențelor multiple a lui Gardner, teoria triarhică a lui Stenberg, teoria biologică a 

lui Eysenck și teoria stadială a lui J. Piaget.  

 Psihologul american H. Gardner este de părerea că inteligenţa este localizată 

pe diferite zone ale creierului care sunt conectate între ele, se susţin una pe cealaltă, dar 

pot funcţiona şi independent, dacă este nevoie. Cercetătorul a demonstrat că intelectul 

uman este multiplu şi că orice individ reprezintă o „colecţie de inteligenţe”, iar 

capacitatea cognitivă a unei persoane poate fi mai bine descrisă printr-un set de abilităţi 

sau deprinderi mentale, pe care le numeşte inteligenţe multiple. În opinia sa, orice 

individ posedă, într-o măsură mai mare sau mai mică, fiecare dintre aceste inteligenţe. 

Ceea ce îi diferenţiază însă pe oameni este gradul lor diferit de dezvoltare şi natura unică 

a combinării acestor inteligenţe. Tocmai din această cauză, specifică autorul, fiecare 

persoană este unică, iar unicitatea ei se manifestă prin faptul că are mai dezvoltat un 

anume tip de inteligenţă, ceea ce şi îi determină randamentul asimilării cunoştinţelor, al 

interiorizării şi al explicării relaţiilor, al implicării profesionale etc. [4, p. 226].  

Teoria lui Gardner 

Teoria lui Howard Gagner, comentată amplu de Ann Birch și Sheila Hayward 

se fundamentează pe trei principii, si anume: 

-acceptarea existenței a șapte tipuri de inteligență:lingvistică, logico-

matematică, spațială, muzicală, kinestezică, interpersonală(relaționare și comunicare) și 

intrapersonală(de autocunoaștere); 

-tipurile de inteligență sunt independente unele față de altele, funcționând ca 

sisteme modulare, fără a fi controlate de un, , coordonator general”; 

-cu toate că sunt independente, tipurile de inteligență interacționează si 

conlucrează atunci când situația o impune. Situația este tipică în cazul rezolvărilor 

problemelor de matematică, după cum știm textul este exprimat în cuvinte. În această 

situație aptitudinile matematice trebuie să interacționeze cu aptitudinile lingvistice [4, 

p. 45].  

 Howard Gardner, profesor de teoria cunoașterii, educație și psihologie la 

Universitatea Harvard și de neurologie la Facultatea de Medicină din Massachusetts, S. 

U. A. , critică modelul unilateral în care este privită, recunoscută și valorizată inteligența 

umană și pe baza neurologice și antropologice, propune un model alternativ, numit 

teoria inteligențelor multiple. Aceasta pleacă de la premisa că toți oamenii dispun de cel 

puțin nouă inteligențe diferite. Gardner le-a definit pe primele șapte în 1983 în lucrarea, 

, Frames of Mind” și pe ultimile două în, , Intelligence Reeframed, 1999.  

Această teorie a inteligenţelor multiple, enunţată în cartea, , Frames of Mind”: 

The Theory of Multiple Intelligences (1983) a insistat asupra faptului că inteligenţa nu 

trebuie concepută ca un construct unidimensional, ci ca o serie de şapte inteligenţe 

independente. Această perspectivă permite individului să „manifeste transformările şi 

modificările percepţiilor individuale” şi să „recreeze aspecte ale propriilor experienţe” 

[ 3, p. 173].  
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Aplicând această teorie la studiile psihopedagogice asupra copilului preșcolar, 

putem spune că fiecare ramură a inteligenței poate susține și se poate reflecta în părți 

ale activităților de învățare din grădiniță, și anume: 

 Tipurile de inteligenţă care au fost identificate.  

, , Inteligenţa verbală/lingvistică” –cei dotați cu astfel de inteligență comunică 

verbal cu ușurință, folosesc foarte mult cuvintele, se exprimă și înțeleg realitățile 

complexe ale existenței. De obicei meditează asupra mesajelor primite, dar și asupra 

propriilor mesaje.  

Aceste persoane învață cu ușurință limba maternă dar și limbile străine, spun 

glume, compun cu plăcere, rețin cu ușurință versurile, se descurcă foarte ușor cu scrisul. 

Este considerat faptul că este inteligența cu cea mai mare frecvență. Își aleg cariera în 

funcție de capacitățile lingvistice, cu precădere profesori de limba romînă, oratori, au 

vocație de scriitori.  

, , Inteligenţa logică/matematică” – Aceste persoane care au dezvoltată această 

inteligență au abilitatea de a opera cu categorii și relații, cu modele, efectuează operații 

matematice și logice complexe, imediat găsesc și propun soluții originale, 

experimentează experimente de tipul:, , cum ar mai putea fi. . . ”. Sintetizează, clasifică, 

abstactizează, cuantifică. Învață organizat, după notițe, scheme, metodic. Regăsim cei 

mai mulți oameni ca și cercetători în domeniile diferitelor științe, contabili, 

matematicieni, fizicieni.  

, , Inteligenţa vizuală/spaţială” –această inteligență este carecterizată ca a 

percepe lumea vizuală șia înțelege relațiile din spațiu.  

Persoanele cu această inteligență se situează în spațiu, vizualizează imagini 

când închid ochii, desenează cu ușurință, colorează și fotografiază cu o mare plăcere, în 

general învață foarte bine vizualizând.  

Inteligența aceasta este caracteristică fotografilor, designerilor, artiștilor 

plastici, inginerilor constructori și arhitecților.  

. Este solicitată pentru crearea vizualizărilor de scheme, grafice, hărți,  

, , Inteligenţa corporală/kinestezică- Persoanele cu acestă inteligență au 

structură atletică, practică un sport, își folosesc mâinile în activități ca:croșetat, sculptat, 

cusut, modelaj, repară cu ușurință, nu pot sta mult intr-un loc. În general foosesc 

limbajul mimico-gestual.  

„Acest tip de inteligenţă include deprinderi fizice speciale precum coordonarea, 

echilibrul, dexteritatea, forţa, flexibilitatea, viteza, precum şi deprinderi la nivelul 

proprioreceptorilor, la nivel tactil şi cutanat” [Armstrong, 2000]. Este utilizată în 

jocurile sportive, artistice, mimii, dansatorii, sculptorii.  

, , Inteligenţa ritmică/muzicală ”– A fi sensibil la ton, melodii și ritmuri, rime, 

sunete, zgomote din natură. Persoanele care posedă această inteligență recunosc 

sunetele, sesizează cînd cineva nu are intonația și ritmurile potrivite, de obicei țin minte 

linia melodică, cîntă, fredonează, reproduc cu ușurință o melodie, sunt atrse de 
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instrumente muzicale. Aceste persoane sunt:compozitori, regizori, marii interpreți, 

profesorii de artă.  

Solicitată foarte mult la preșcolari se adugă atunci când faptele individuale sunt 

memorizate ritmic sau sunt folosite cântece, ori când muzica clasică este folosită pentru 

un conținut oral care tocmai a fost învățat(tehnica concertului activ).  

, , Inteligenţa interpersonală ”– a înțelege și a gândi despre alte persoane, a ști 

să lucrezi cu ele, a dezvolta capacități empatice și sipatice. Persoanele care au dezvoltată 

acest tip de inteligență mediază conflictele, sprijină și consiliază colegii, sociabili. au 

foarte mulți prieteni, mereu predispuși să învețe de la alte persoane, au un mare grad de 

implicare în activitățile sociale.  

De regulă este solicitată în timpul învățării în perechi sau în jocurile în grup și 

competiții.  

, , Inteligenţa intrapersonală ”– ești conștient de punctele tari și slabe, se iau 

decizii pe baza autocunoașterii. Persoanele cu acestă inteligență se gândesc la propriile 

scopuri, sunt capabile să răspundă singure greutăților vieții, sunt propriul lor șef.  

Este solicitată această inteligență pentru recapitulare, reflecție sau transpunerea 

în viața personală sau în muncă a ceea ce a fost învățat la grădiniță.  

, , Inteligenţa naturistă”- a interacționa cu mediul înconjurător, clasifică repede 

speciile, indivizii.  

Persoanele cu acestă inteligență sunt interesate de medicina naturistă, merg în 

aer liber dar și desfășoară activități în aer liber, iubesc plantele, natura. Au vocație de 

cercetători ai naturii.  

, , Inteligența existențială”- cei ce au dezvoltat această inteligență au darul de a 

reflecta, de a filozofa, sensibilitatea și capacitatea de a pune întrebări profunde despre 

existența umană, sensul vieții, cât de mare este Universul. Datorită faptului că nu a reușit 

să-i determine zona cerebrală corespunzătoere și responsabilă de activitatea ei, 

inteligenta existențială este luată pe jumătate în considerație de Gardner.  

 H. Gardner, bazându-se pe cercetările neurofiziologice, consideră că tipurile de 

inteligență își au o localizare oarecum precisă în creier, acest fapt favorizând 

posibilitatea studierii lor distincte. Un alt argument folosit de Gardner în susținerea 

tipurilor diferențiate de inteligență îl constituie cazurile indivizilor retardați sever, dar 

care prezintă anumite abilități superioare-cum ar fi calculul matematic mental. De 

menționat, cercetările psihologice au evidențiat o bogată cazuistică de acest gen, 

sintetizată în sintagma, , savanții idioți”.  

Prin distingerea celor șapte tipuri de inteligență de către H. Gardner le-au 

determinat pe Ann Birch și Sheila Hayward să aprecieze:, , considerarea altor aptitudini 

ca părți ale inteligenței constituie o abordare nouă și interesantă, care încearcă să 

exploreze rolul altor procese cognitive și psihologice în inteligență”[5, 19]. La reproșul 

că o serie de aptitudini intelectuale indicate nu sunt măsurabile prin teste standardizate, 

H. Gardner replică prin posibilitatea evaluării lor în cadrul activităților de învățare 

școlare, al activităților artistice sau sportive.  
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Rezultate și discuții 

 Teoria lui Gardner a avut un rol major în alcătuirea combinaţiei unice de trei 

teorii pentru formarea profesorilor, pe care Soares le consideră soluţia depăşirii teoriilor 

tradiţionale. Teoria lui Gardner explică modul în care fiecare teorie a funcţionat într-un 

program universitar.  

Concluzii 

 Pornind de la teoria sa, educatorii au conceput curriculumuri, au elaborat 

programe educative și au proiectat activitați educaționale, capabile să spijine înțelegerea 

diversității elevilor, valorificarea optimă a diferențelor individuale dintre aceștia în 

procesul de învățare, realizarea unei instruiri diferențiate și interactive.  
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Abstract. This article will analyze the artistic vision of the Romantic poets, as opposed 

to the concept of beauty that interests us, focusing on some of the best known romantic poets at 

European level, Lord Byron and William Wordsworth. We will compare Wordsworth's attitude 

with Byron's attitude towards the concept of "beauty" in relation to the romantic movement of 

the eighteenth century. In addition, we will limit ourselves to poems such as, specifically 

"Wandered Lonely as Cloud", "Prelude", "Lyrical Ballads", "The Idiot Boy", "The Tables 

Turned", "The World is Too Much with us" by Wordsworth and "Childe Harold's Pilgrimage", 

"Abydos's Bride", "She walks in beauty" by George Gordon Byron, better known as Lord Byron.  

Rezumat. Acest articol va analiza viziunea artistică a poeților romantici, vom vorbi 

despre viziunea artistică a acestora, vizavi de conceptul de frumuseţe care ne interesează, 

axîndu-ne pe unii din cei mai cunoscuți la nivel european, Lordul Byron și William Wordsworth. 

Vom compara atitudinea lui Wordsworth de cea a lui Byron față de conceptul „frumuseții„ în 

legătură cu mișcarea romantică din secolul al XVIII-lea. În plus, ne vom limita la câteva poezii: 
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cum ar fi, în mod specific “Wandered Lonely as a Cloud”, „The Prelude”, „Lyrical Ballads”, 

„The Idiot Boy”, “The Tables Turned”, “The World is Too Much with Us” de Wordsworth și 

„Childe Harold’s Pilgrimage”, „The bride of Abydos”, „She Walks in Beauty” de George 

Gordon Byron, cunoscut mai bine ca Lordul Byron.  

Keywords: romanticism, beautiful, sublime, feminism, lyricism.  

Termeni-cheie: romantism, frumos, sublim, feminism, lirism.  

Introducere 

Puntea de legătură între perioada Iluminismului şi cea a Romantismului au 

reprezentat-o scrierile lui William Godwin, care poate fi considerat ca făcând parte din 

prima perioadă a Romantismului englez, continuând cu “Poeţii lacului”, din care au 

făcut parte Wordsworth, Coleridge şi Southey şi nu în ultimul rând, a doua generaţie de 

poeţi romantici, din care amintim pe Byron, Shelley şi Keats.  

Metodologie și metode 

În continure vom vorbi despre viziunea artistică a poeţilor romantici, vizavi de 

conceptul de frumuseţe care ne interesează, axîndu-ne pe unii din cei mai cunoscuți 

poeți romantici la nivel european, Lordul Byron și William Wordsworth. Vom compara 

atitudinea lui Wordsworth de cea a lui Byron față de conceptul „frumuseții„ în legătură 

cu mișcarea romantică din secolul al XVIII-lea. În plus, ne vom limita la câteva poezii: 

cum ar fi, în mod specific “Wandered Lonely as a Cloud”, „The Prelude”, „Lyrical 

Ballads”, „The Idiot Boy”, “The Tables Turned”, “The World is Too Much with Us” de 

Wordsworth și „Childe Harold’s Pilgrimage”, „The bride of Abydos”, “She Walks in 

Beauty” de George Gordon Byron, cunoscut mai bine ca Lordul Byron.  

Ei personal s-au întâlnit doar o singură dată, în primăvara anului 1815, la casa 

lui Samuel Rogers. Wordsworth "a vorbit prea mult", potrivit lui Rogers, dar Byron a 

fost de neoprit. Acasă, după aceea, i-a spus soției sale Annabella că "nu am avut decât 

un sentiment de la începutul vizitei până la sfârșit - reverență" [6, p. 129]. Și asta este 

tot ce știm despre singura întâlnire dintre cei doi poeți englezi dominanți ai perioadei 

romantice. Pentru noi, acea scenă care i-ar fi fost dusă la iveală ar putea să-și amintească 

cu ușurință de pasajul romantic din Epoca Bronzului unde Byron descrie marea 

rivalitate criminalistă dintre Fox și Pitt: Noi, am văzut rasa intelectuală, Din giganți 

stau, ca și Titani, față în față - Athos și lda, cu o mare mare, elocvență între.  

Deci, va da distanța o încântare unei viziuni a oamenilor și a evenimentelor. 

Imaginat mai îndeaproape, întâlnirea lui Byron și a lui Wordsworth trebuie să fi fost 

plină de incomoditate. Ambii au fost conștienți de eminența celuilalt. Rogers și-a aranjat 

cina în mod special pentru a-i aduce împreună. Ei erau, de asemenea, conștienți de 

comentariile publice ale lui Byron despre poezia lui Wordsworth - revizuirea poeziei 

sale din 1807, iar critica sa generală a fost pusă în două pasaje ale revistelor englezești 

și ale revistelor școlare. Byron trebuie să fi fost oarecum dezorientat de amintirea acestor 

scrieri, pentru că, în timp ce ei au arătat în mod clar un mare respect - dacă nu chiar 

"respect" - pentru Wordsworth, erau și ei deschisi, așa cum a fost întotdeauna Byron, cu 

dezaprobarea altor poeți.  
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Rezultate și discuții 

Limitele socializării, cu experiență în educație, în viața profesională și în viața 

de familie, diminuează libertatea subiectului de a exprima și de a acționa asupra 

sentimentului și dorinței individuale, deoarece conformitatea și popularitatea au 

prioritate față de valorile personale și gândirea originală. Acest lucru pune în pericol 

posibilitatea de iubire între subiecți unici, deoarece "relația groaznică a vieții cotidiene" 

[8, p. 135] acoperă simpatia primordială [8, p. 302] care discernează în natură și 

umanitate o forță de frumusețe și de dragoste: 

Dăruirea insinuată a limbilor lașilor,  

Și tot ce limbă tăcută atât de des 

În conversație între om și om 

Suflează de la fața umană toată urma 

De frumusețe și de iubire" [8, p. 104].  

Aceste linii reiau cu convingerea lui Buber că o mare parte din conversațiile 

umane sunt motivate de utilitate, de promovarea imaginii de sine și de teama de a 

dezvălui vulnerabilitatea și imperfecțiunea; este un pseudo-dialog care împiedică o 

comunicare autentică între sine și altul, iar în termeni lacanieni este un "discurs gol" 

care încearcă să ascundă adevărul personal. Când Wordsworth a scris pasaje 

fragmentare care vor forma opera Preludiul din două părți în anii 1798-99, el nu se 

gândea în mod specific la audiență sau la publicare. Mai degrabă, așa cum spune el în 

scrisoarea sa, el a scris în izolarea unei ierni germane "în autoapărare"[1, p. 41]. 

Gândindu-se la evenimentele izbitoare ale copilariei și tinereții, Wordsworth a 

îmbrățișat atât sublimul cât și frumosul, ambele capacități terifiante și de cultivare a 

lumii naturale. Mai ales în cea de-a doua parte, Wordsworth evocă frumosul, asociat cu 

femininul, și descrie influența sa asupra vieții. Ca și poet de sex masculin, Wordsworth 

poate să sublinieze importanța "plăcerii" fără frică de critică, pentru că plăcerea a fost 

sancționată de teoreticieni de la Aristotel la Burke: 

Nici nu trebuie să considerăm necesitatea producerii plăcerii imediate ca o 

degradare a artei poetului. Este mult diferit. Este o recunoaștere a frumuseții 

universului, o recunoaștere mai sinceră, pentru că nu e formală, ci indirectă; este o 

lucrare ușoară și ușoară pentru el, cel care privește lumea în spiritul iubirii: în plus, 

este un omagiu acordat demnității native și goale a omului, principiului grandios 

elementar al plăcerii, prin care el știe și se simte, trăiește și se mișcă. Nu avem nici o 

simpatie, ci ceea ce este propagat de placere [4, p. 47] 

Theresa Kelley a citit "Tintern Abbey" ca o poezie în care frumosul subjugă 

patimile sublime și revoluționare [5, p. 61]. Încă o dată, această mișcare spre frumos 

este subtilă: imaginea conacului interior, un loc de refugiu în lume, prefigurează idealul 

domesticității victoriene. Această imagine a armoniei mentale și a refugiului, versiunea 

lui Wordsworth despre "paradisul interior" al lui Milton, se referă atât la "casa de conac 

neglijată" (două părți din Preludiu 2: 151) pe Coniston, cât și pe Rydal Mount, casa 

confortabilă din anii următori.  
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Potrivit majorității cititorilor feminini, Wordsworth își asumă femininul (adesea 

asociat cu natura) pentru tradiția masculină mare în care femeile nu pot participa. 

Această citire a lui Wordsworth, deși provocatoare, simplifică rolul de gen și 

semnificația naturii în poezia sa, prezentând natura pur și simplu ca o victimă a dorinței 

bărbătești (ca în "Nutting").  

Vreau să revizui afirmația că Wordsworth încearcă să depășească femininul, 

asociat cu natura și tineretul. Poate că așa se întâmplă în "Tintern Abbey", dar în 

Preludiul cu două părți, unde Wordsworth nu se gândește la lucrare ca la ceva public și 

astfel exista o vulnerabilitate față de capriciile audienței sale, el creează un spațiu pozitiv 

pentru genul feminin. Viziunea sa asupra femininului în Preludiul din 1799 este 

idealizată și convențională, dar el îmbrățișează mai degrabă decât transcende valorile 

sale asociate: cultivarea, comunitatea, frumusețea. Dar evocarea lui Wordsworth a 

frumosului în poezia sa ulterioară are ceva din jocul eroic găsit în jocul de cărți timpuriu 

al poemului „Preludiu” cu două părți. Deși imaginile frumuseții feminine sunt adesea 

distanțate și ideale, contextele în care sunt prezentate sunt la fel de des jucăușe, ca și 

cum ar sugera că Wordsworth este conștient de exagerările lui.  

Deși Wordsworth și alți scriitori de sex masculin pot fi nervoși în privința 

pasiunilor feminine, Wordsworth nu este cu siguranță timid ca să își construiască 

poetica pe o analogie sexuală extinsă. De fapt, el descrie în mod explicit conturul, atât 

ca adăugând un farmec poeziei cât și temperând puterea pasiunii poetice, astfel încât să 

nu depășească limitele corespunzătoare. Forma metrică a poeziei este, astfel, pentru 

Wordsworth mediul perfect atât pentru exprimarea pasiunilor care se revarsă, cât și 

pentru păstrarea acelor pasiuni sub control, probabil pentru ca poezia sa să nu se 

scufunde niciodată la nivelul simplei satisfacții a apetitului. Meter "exponentul sau 

simbolul susținut. . . în diferite zone ale literaturii", este fundamental atât pentru relația 

poetului cu poeții din trecut - de la Catullus la Papă -, cât și față de publicul său 

contemporan.  

În poemul "Tintern Abbey" in loc să pună astfel de întrebări perturbatoare, 

Wordsworth își înconjoară naraţiunea, astfel încât Dorothy, reprezentând posibilitățile 

frumosului, temperaturilor și calmandu-și amintirile neliniștitoare: 

. . . și, după ani de zile,  

Când aceste ecstasy sălbatice se maturizează 

Într-o plăcere sobră; când mintea ta 

Va fi un conac pentru toate formele minunate,  

Memoria ta e ca o locuință 

Pentru toate sunetele și armoniile dulci 

Singura poezie în care Wordsworth se adresează Carolinei ca o "fată dragă" ("It 

is a Beauteous Evening ") este în mod tradițional văzută ca o expresie frumoasă a 

dragostei și generozității din partea vorbitorului și o afirmare a participării inconștiente 

a copilului la viata spirituala. Potrivit lui Moorman, poemul îl justifică pe Wordsworth 

ca pe un tată al lui Caroline: 
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Sonetul arată într-adevăr că el nu era deloc indiferent față de fiica lui franceză 

plină de viață. Desigur, sperase să găsească în ea o repetare a propriilor extazii mistice 

și a lui Dorothy, când a fost adusă în comuniune cu Natura. Nu a găsit-o, dar 

dezamăgirea lui a fost delicată și părintească, în timp ce asculta țipetele ei de încântare 

[7, p. 564].  

Un alt sonet în care se descrie frumuseţea feminină este “The White-Robed 

Negro”. În scena revizuită, femeia negresă revine în centrul atenției pentru vorbitor. 

Wordsworth dorește să interpreteze și să posede ceea ce vede ca mister al femeii, sugerat 

de o serie de opoziții nesoluționate: tăcerea și vorbirea, pielea întunecată împotriva 

hainelor albe și a ochilor de foc, lipsa precum și îmbrăcămintea bogată. Pentru că o vede 

ca pe un simbol al a ceea ce nu înțelege, poetul pune femeia în afară de călătorii și o 

însoţeşte de mister. Când vorbitorul nu-și poate interpreta hainele strălucitoare și ochii 

el sfârșește brusc o poezie cu o rugăciune generală și generică: "O, Ceruri, fiti buni!" Și 

simțiți-vă, Pământ, pentru această rasă umană nenorocită! Rugăciunea înlocuiește 

protestul politic și indignarea versiunii anterioare. Deși, așa cum am văzut în "It is a 

Beauteous Evening", Wordsworth se bazează uneori pe expresii religioase formale 

atunci când nu poate rezolva o problemă umană în nici un alt mod, în acest caz tonul 

religios poate fi legat de tradiția aboliționistă în care întrebările de rasă și de religie au 

fost amestecate.  

În "The White Doe of Rylstone" se creează un personaj feminin care se supune 

fiecărui ordin. Wordsworth implică faptul că, pentru că supunerea ei finală este voința 

lui Dumnezeu, Emily Norton fiind un martir al unei cauze spirituale.  

Wordsworth simpatizează cu toate calitățile convențional asociate cu femininul 

în “The Doe White” - nonviolența, cultivarea, frumusețea, spiritualitatea; dar aceste 

perspective duc la renunțare și la moarte. În lucrările anterioare și mai târzii estetica 

frumosului este legată de comunitate și de actele de evlavie, dar aici aduce numai 

izolare.  

Chiar înainte de cădere, Emily și Doe sunt prezentate cu o blândețe lirică care 

îi asociază cu natura, inocența și frumusețea, dar și cu un profil misterios și secret: 

Dar unde în acea oră încă este,  

Emily consacrată? 

Chiar și în timp ce vorbesc, iată, Fecioara 

Urmează de la umbra de cedru 

Pentru a deschide lună, unde Doe 

Sub aia de chiparos este așezată; 

Ca un patch de zăpadă din aprilie,  

La un pat de verde ierburi,  

Întârziere într-o poienă lemnoasă 

Sau în spatele unui ecran stâncos – 
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În contrast cu poetul și dramaturgul, la Wordsworth privilegiază nu puterea și 

stăpânirea, ci mișcările blânde ale spiritului. El repetă formele cuvintelor "încă" și 

"blând", dând priorității semnificația lor față de comoțiile și revoluțiile lumii materiale. 

Retorica lui Wordsworth sugerează că poetul este scriitorul frumosului, în mod 

convențional feminin, în timp ce dramaturgul este asociat cu sublimul. Wordsworth se 

pare că nu vede nicio contradicție în "omul geniului" care încorporează astfel de virtuți 

și calități feminine convenționale, dar blândețea nu este calitatea cu care îl asociază pe 

poet în proclamațiile sale publice.  

În "The Egyptian Maid", frumusețea și independența obiectului amenință 

suveranitatea lui Merlin, așa că își exercită voința asupra ei. În încercarea de a potrivi 

nava, el o distruge prin încălcarea sa. În timp ce poetul-personaj al sonetului 

înregistrează doar eșecul lui Merlin de a ține obiectul, de fapt, Merlin trădează puterea 

potențial distructivă a privitorului artistului, în același mod în care în multe dintre 

poeziile sale Browning dezvăluie ceea ce a cerut Carol T. Hristos "impulsul transgresiv" 

al artistului masculin.  

Afirmația lui Wordsworth despre femei în poezia sa ulterioară armonizează cu 

atitudinea sa din ce în ce mai formală și ceremonială. El este mai preocupat de 

manifestările exterioare, adesea picturale ale tradiției, decât a fost mai devreme. În 

comparație cu opera lui Wordsworth, la Byron femeile sunt idealul de frumuseţe care 

după orice bărbat tânjeşte, în operele romantice sunt firi supuse, blânde, care îndură fel 

de fel de trăiri, de greutăţi, pentru bărbatul iubit. De cele mai multe ori, duşmanul este 

reprezentat de oameni care aparţin înaltei societăţi. Este adevărat şi faptul că aceste 

personaje sunt cam teatrale în jocul acesta al pasiunii, însă, îmbinate cu peisaje de o 

frumuseţe aparte, fac din aceste poeme adevărate poveşti romantice.  

In poemul „She Walks in Beauty” Byron sărbătorește frumusețea încântătoare 

a femeilor, iar poetul este captivat de ea. Lordul Byron dă un mesaj critic cititorilor că 

frumusețea perfectă este combinația dintre aspectul exterior și frumusețea interioară. 

Potrivit lui, doamna este binecuvântată cu aspect atractiv și posedă, de asemenea, o 

armonie fizică și spirituală. Gandurile ei inocente și pure îi luminează în continuare 

frumusețea. Prin plimbarea ei grațioasă și față plăcută, Byron dă un indiciu al sufletului 

ei nevinovat. Expresia frumuseții rămâne în centrul poeziei.  

Temele majore ale poemului includ frumusețea și armonia dintre minte și corp. 

Lordul Byron descrie și compară frumusețea cu o varietate de fraze, cum ar fi "lumina 

delicată", pe măsură ce creează imagini frumoase pentru trăsăturile ei fermecătoare, 

elocvența vorbelor și puritatea iubirii. Byron se concentrează și pe frumusețea cu dicția 

clasică. El crede că frumusețea se află în interior și că trupul doar proiectează acea 

frumusețe. De asemenea, echilibrul dintre lumină și întuneric indică în mod clar 

perfecțiunea acelei frumusețe în care chiar și o ușoară schimbare o poate deteriora. 

Există două metafore în poezie, în strofele unsprezece și doisprezece. "În cazul în care 

gândurile drăguțe exprimă un dulce / Cât de curat cât de dragi în locuința lor. " Aici 

poetul compară gândurile cu oamenii și "locul de locuit" cu mintea. În mod similar, 

"Copacii Raven" reprezintă părul întunecat al doamnei care adauga un plus separat 

pentru frumusețea ei.  
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În “Pelerinajul infantelui Harold” (Childe Harold’s Pilgrimage), după cum s-a 

mai spus, personajul central al poemului este infantele Harold, un tânăr aristocrat, care 

apare ca fiind un singuratic şi oarecum orgolios şi care a trăit dezamăgiri din partea 

oamenilor din jurul său. Acesta reprezintă un personaj tipic byronian, trăsăturile sale 

regăsindu-se şi în alte opere ale autorului, dar şi în alte scrieri ale contemporanilor săi. 

Totuşi, personajul lui Byron din acest poem nu este idealul de personaj preferat de autor, 

Harold fiind un “contemplator pasiv” [2, p. 220].  

Senzația creată de această poezie este greu de înțeles astăzi, când stilul ei pare 

a fi suprasolicitat și adesea absurd și afectat. Atracția era eroul Harold, eroul Byronic: 

un tip sumbru, pasionat, mizantrop care stă departe, observând în mod chibzuit și cinic 

păcatele lumii și condamnat de o "crimă" întunecată, dar nespecificată, care trebuie 

tăiată pentru totdeauna de o femeie pe care o iubește.  

De-a lungul călătoriei în Spania, autorul realizează o descriere a frumuseţii 

femeii spaniole pe care o consideră superioară celor engleze “Ah! Nordicele sunt atât 

de pale, /Sfrijite, fade, seci şi serbede, banale!”[3, p. 249].  

Există și descrieri ale femeilor care au contribuit la poemul Don Juan. De 

exemplu, Peter Cochran a subliniat că Lady Mary Wortley Montagu ("fermecătoarea 

Mary Montagu", [Don Juan V. 3]) a oferit lui Byron "o simpatie de orientalism", care 

se găsește în epicul comic al lui Byron. Mai important, Cochran argumentează 

convingător că citirea de către Byron a lui Zofloya lui Dacre a provocat o colorare și o 

caracterizare dramatică pentru întâlnirea lui Don Juan cu Gulbeyaz din Canto nr V, în 

care descrierea lui Dacre de Victoria și asistentul său negru este reluată de aspectul fizic, 

de conducere și de acțiunile lui Gulbeyaz și Baba (Don Juan V. 117ff.). Și aici, ca și în 

descrierile lui Julia și Juan în Canto nr. I, Byron apeleaza la lacrimi, inversând rolurile 

de gen: "Să-l strigi pe om la ideea de a fi dorit este o varianță spirituală la Dacre", 

spune Cochran.  

Experiența "frumuseții" implică adesea interpretarea unei entități ca fiind în 

echilibru și armonie cu natura, care poate duce la sentimente de atracție și bunăstare 

emoțională. Deoarece aceasta este o experiență subiectivă, adesea se spune că 

"frumusețea este în ochii privitorului". În sensul său cel mai profund, frumusețea poate 

genera o experiență esențială de reflecție pozitivă asupra semnificației propriei 

existențe. Un subiect al frumuseții este tot ce rezonează cu sens personal.  

În descrierile sale, Byron foloseşte o serie de figuri de stil, de personificări, de 

comparaţii şi de metafore, cum se observă şi în versurile de mai sus, astfel, tabloul creat 

este de o frumuseţe fantstică, demnă de un adevărat poet universal. Versurile lui Byron 

din acest poem, redau imaginea amplă a personajului principal, dar şi a autorului însuşi. 

Toate reflecţile ironice, împreună cu limbajul autorului, dau acestei scrieri imaginea 

unui poem lirico-epic, conceput ca un adevărat jurnal de călătorie.  

Concluzii 

Așa cum am devenit conștienți de criza cu care ne confruntăm în lumea naturală 

și vom amplifica în continuare opinia cititorilor și a cadrelor didactice că Byron a fost 

al doilea după Shakespeare ca poet englez, că el aparține sigur în acel loc și, mai presus 
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de toate, că poezia lui este preocupată de acele întrebări care afectează natura noastră 

umană, inclusiv de etică și de un sentiment de responsabilitate față de mediu, așa cum 

se cuvine unui eco-poet.  

Conceptul "frumusețe" are o anumită formă structurală prezentată de unitatea 

părților sale: "frumusețea fizică", "frumusețea spirituală", "frumusețea artificială", 

fiecare dintre ele, la rândul său, se descompune într-un număr de micro-câmpuri.  

Romanticii au reuşit să exprime prin intermediul creaţiei lor, atât tumultul vieţii 

sociale, cât şi lupta şi pasiunea din sufletul oamenilor, frumuseţea având un rol aparte 

în realizarea scrierilor romantice.  
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Abstract. The titles function as synthetic, expressive and representative signals of the 

content, meant to put the thinking on alert, to create the reader's waiting horizon, to give a 

reading key. What differs from one functional style to another is the title's rhetoric. In the 

beletristic style, the title is part of a rhetoric of a possible world, so in the system of metaphor; 

in the scientific style, the title has a denotative function; in the administrative style the title of the 

chapter / paragraph appears; the freedoms of the advertising style make it possible for all types 

to appear. Every day, maybe several times a day, you have to choose a title. It's always hard to 

be inspired. Even more difficult is that there is no magic formula for choosing a good title, but 

just some landmarks. The interrogative title is the one that makes the reader's eye hurry today, 

because in a century of speed you have to succeed, the choice that is worth reading belongs to 

the reader, so the interrogative titles must be exciting, intriguing and necessarily challenging so 

that afterwards reading the title will convince the reader that this article is worth reading. One 

of the most important qualities of an interrogative title is to inform, to briefly tell you what it is. 
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It needs to be clear, contain the essential message and also be incentive, that is, make you read 

the text.  

Rezumat. Titlurile fucționează ca semnale sintetice, expresive și reprezentative ale 

conținutului, menite să pună gândirea în alertă, să creeze orizontul de așteptare al cititorului, 

să dea o cheie de lectură. Ceea ce diferă de la un stil funcțional la altul este retorica titlului. În 

stilul beletristic, titlul se înscrie într-o retorică a unei lumi posibile, deci în sistemul metaforei; 

în stilul științific, titlul are funcție denotativă; în stilul administrativ apare titlul sinteză a 

capitolului / paragrafului; libertățile stilului publicistic fac posibilă apariția tuturor tipurilor. 

În fiecare zi, poate de mai multe ori pe zi, trebuie să alegi un titlu. E greu să fii întotdeauna 

inspirat. Şi mai dificil este că nu există vreo formulă magică pentru a alege un titlu bun, ci doar 

nişte repere. Titlul interogativ este cel care face cu ochiul cititorului grăbit de astăzi, căci într-

un secol al vitezei trebuie să reușești multe, alegerea ce merită să citești îi aparține cititorului, 

de aceea titlurile interogative trebuie să fie incitante, intrigante și neapărat provocatoare astfel 

încât după citirea titlului să convingă cititorul că anume acest articol merită citit. Una dintre 

cele mai importante calităţi ale unui titlu interogativ este aceea de a informa, de a-ţi spune pe 

scurt despre ce este vorba. El trebuie să fie clar, să conţină mesajul esenţial şi totodată să fie 

incitativ, adică să te facă să citeşti textul.  

Keywords: title, question mark, sign, reader, meaning, interpretation.  

Termeni-cheie: titlu, interogativ, semn, cititor, semnificație, interpretare.  

Formularea unui titlu adecvat constituie partea cea mai grea a meseriei de 

jurnalist. Nicăieri altundeva nu se concentrează laolaltă atât de multe probleme în atât 

de puține cuvinte. Un titlu bun are nevoie, întâi de toate, de „forța cuvântului-semnal”. 

Aceasta depinde de frecvența folosirii cuvântului, de posibilitatea ca el să fie perceput 

fără efort de decodare. Sensul lui trebuie să fie clar, lipsit de echivoc și ar fi de dorit să 

coincidă cu posibilitățile cititorului mediu. Această coincidență declanșează reflexul 

alertei minții și nevoia de a ști mai mult [2, p. 149].  

 Titlul desemnează „un cuvânt sau un text pus în fruntea unei lucrări sau a unei 

părți distinctive a ei, indicând rezumativ sau sugestiv cuprinsul acesteia”.  

 Titlul, conform etimonului său originar (titulus) însemna în antichitate doar 

„inscripție”, „indiciu”, „pretext”. Abia pe la 1500 își face apariția cea dintâi pagină de 

titlu, completă și separată de restul textului. În secolul al XVI –lea, titlul nu servea decât 

la deosebirea unei cărți de altă carte. Mai târziu, în faza următoare, titlul va devini un 

fel de reclamă a cărții pe care o desemna.  

 Evoluția istorică a elaborării titlurilor a cunoscut mai multe etape. Tranzacția 

s-a făcut de la titlurile foarte lungi, de peste 50 de cuvinte, care reprezentau un articol 

în sine, cu multe subtitluri, la titlurile scurte, concise, sugestive, cu subtitluri și 

intertitluri în cazul articolelor de dimensiuni mai mari. Dar ele trebuie să țină cont și de 

spațiul tipografic destinat, pentru a crea armonie la nivel vizual. Tendința generală pare 

a fi astăzi mărirea caracterelor concomitent cu reducerea cuvintelor. Așadar, cuvinte 

mai puține, dar cu dimensiuni mai mari.  

 În trecut, ziarele prezentau articole de hard news (adică știri dramatice și clare) 

cu titluri pe mai multe rânduri și niveluri. Astfel se prezentau toate punctele principale 

ale subiectului și uneori titlul conținea tot atâtea cuvinte câte au astăzi titlul și primul 

paragraf la un loc [3, p. 45].  
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 Rolul titlului în economia textului jurnalistc nu este unul decorativ. Titlul, 

alături de ilustrație, constituie primul nivel de lectură: consumatorul produselor media 

poate decide să continue sau nu parcurgerea unui articol/vizionarea unei emisiuni în 

funcție de titlu. Așadar, titlul este cel care atrage atenția, cel care degajă mesajul. 

Deoarece alegerea titlului reprezintă o operație foarte importantă, în unele redacții chiar 

există reporteri specializați pentru aceasta.  

 Un titlu bun este scurt și unic, original, nu conține decât abrevieri foarte 

cunoscute și nu începe niciodată cu un articol nehotărât, una dintre cele mai importante 

calități ale unui titlu este aceea de a informa, de ați spune pe scurt despre ce este vorba. 

El trebuie să fie clar, să conțină mesajul esențial și totodată să fie incitativ, adică să te 

facă să citești textul. Și dincolo de toate astea, un titlu trebuie să fie sincer.  

 Una dintre cea mai accesibilă tipologie a titlurilor o oferă Mihail Coman, astfel 

titlurile se împart în informative și incitative [1, p. 231].  

Titlul informativ – conține esențialul unei informații, știrea în sine, rezumatul 

ei, informează adică despre conținutul articolului. De exemplu: Împreună vom scoate 

Chișinăul din gunoi.  

(Tătaru N, p. 4)  

Titlul incitativ – propune o formulă frapantă, care să suscite interesul și să 

îndemne la lectură. Astfel de titlu trebuie să surprindă, să intrige, să stârnească zâmbetul, 

să îndemne la reflecții. Neapărat în această categorie se include și titlul interogativ care 

este și incitativ și provocator, dar și meditativ.  

 Titlul de presă este poate cel mai consecvent cerșetor de inspirație [4, p. 93]. 

În fiecare zi, poate de mai multe ori pe zi, un jurnalist trebuie să aleagă un titlu potrivit 

articolului său. E foarte dificil să fii întodeauna inspirat. Și mai dificil este că nu există 

vreo formulă magică pentru a alege un titlu bun, ci doar niște repere, însă efortul de a 

pune un titlul potrivit merită făcut. Deci, un titlu bun trebuie neapărat să respecte 

următoarele cerințe: 

- să aibă un mesaj foarte clar – mesajul să fie excerptat din informația principală 

a articolului și nu din cea colaterală; 

- să existe o strânsă legătură între text și titlul purtat de acesta; 

- titlul să fie corect formulat, ușor înțeles și fără echivoc; 

- trebuie să-i dea cititorului un imbold spre lectură, să fie incitant; 

- titlul e de dorit să fie scurt, dar focalizat exact pe punctul central al textului.  

 În cazul presei scrise, unde informația se asociază cel mai adesea cu 

comentariul autorului articolului, unele dintre aceste cerințe nu mai pot fi aplicate. În 

orice caz, încă din titlu, cititorul își poate da seama de orientarea publicației, de profilul 

acesteia (cultural, social-politic, de scandal, etc) 

 Orice titlu are un sens, dar el nu are încă o semnificație, aceasta apărând numai 

prin confruntarea generată de lectura articolului. Prin titlu un anumit articol devine 

unicat, așa cum, prin nume omul devine o individualitate.  
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 Titlul e acel care face cu ochiul cititorului grăbit de astăzi, căci într-un secol al 

vitezei, omul tinde să reușească multe, de aceea cititorul este cel care alege ce merită să 

citească, deci titlurile articolelor trebuie să fie cât mai provocatoare, incitante și neapărat 

intrigante, astfel încât, după citirea titlului, să convingă cititorul că anume acest articol 

merită să-i oprească privirea.  

 Studiile arată că mai întâi scanăm informația: ne uităm după poze, titluri, 

intertitluri, explicații foto și abia apoi decidem să continuăm lectura. E cert faptul că 

inutil există un articol genial dacă jurnalistul îl distruge cu un titlu nepotrivit.  

 Problema titlurilor poate fi pusă din două puncte de vedere: raportul dintre titlu 

și text, pe de o parte, și sociologia titlurilor, pe de altă parte.  

 Raportul dintre titlu și text se înscrie în procesul complex al scrierii textului, 

deci este o operațiune individuală și reflectă modul în care autorul se gândește la raportul 

dintre titlu-text-receptor.  

În literatura de specialitate [2, p. 55] se menționează că există trei tipuri de titluri 

– întrebări: 

- titluri care intră în relație cu conținutul textului: (Ce te legeni, codrule?); 

- titluri – întrebări care îl vizează pe emițător: (Cum am învățat românește?);  

- titluri care îl vizează pe ascultător: (Cui i-e frică de Virginia Wolf?)  

 Foarte comod, de aceea, probabil, atât de des întâlnit, este titlul interogativ. În 

anii din urmă a fost declanșată, de către unii teoreticieni ai presei occidentale, o 

adevărată ofensă împotriva interogațiilor din titlu. Evident, titlul interogativ nu a 

dispărut din presa occidentală, doar din acest motiv. Din ziarele românești nici atât, 

dimpotrivă, parcă este peste tot. Dar de ce această campanie împotriva titlului 

interogativ? Întâi de toate, principiul invocat este acesta: cititorul așteaptă răspunsuri, 

nu întreabă. Întrebarea din titlu mai poate lăsa impresia că jurnalistul însuși nu știe (sau 

nu poate) să răspundă. Și atunci ce caută textul în pagină? De exemplu, titlul care este 

formulat în felul următor: Nu ne interesează? poate genera reacții posibile: cine?, ce?, 

cum?.  

 Indiferent dacă este vorba de texte beletristice sau de texte din alte stiluri (stilul 

științific, publicistic, administrativ), funcția întrebării – titlu este cea de semnal complex 

al relațiilor dintre: emițător – text, text – receptor; emițător – receptor.  

 Vom oferi mai multe exemple de titluri formulate interogativ care conferă 

întregului articol un aspect provocator, incitant si chiar intrigant: Neclintiți sau victime? 

În acest articol, Nicolae Negru pune sub semnul întrebării situația creată în municipiu 

care constă în faptul că mai mulți funcționari care au fost concediați în ultimii ani de 

Dorin Chirtoacă și restabiliți în funcție prin decizie judecătorească susțin că acțiunile 

edilului nu au fost altceva decât încercarea de a se răfui cu ei.  

(Negru N, p. 4) 

 Trăind într-o țară a resemnaților, Constantin Tănase scrie articolul intitulat: 

Moldova, țara soarelui Apune? Acest titlu interogativ te provoacă să vezi ce asemănări 

pot fi între japonezi și moldoveni. Citindu-l, înțelegem că japonezii au trecut prin 
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apocalipsă, dar totul va trece, peste trei ani vor fi o țară și mai frumoasă și mai bogată, 

cu orașe și drumuri curate, dar noi, moldovenii, și peste zece ani vom avea ceea ce avem 

– orașe murdare, drumuri cu gropi și multă sărăcie. De ce să depunem efort, de ce să ne 

dorim o altă viață, dacă merge și așa?  

(Tănase C, p. 8) 

 Nedumerirea față de atitudinea poporului român rămâne să persiste și în 

articolul lui Valeriu Dulgheru Să piară acest popor, care trăiește la sine acasă cu 

chirie? Revenirea comuniștilor la putere, consideră autorul, ar fi o catastrofă pentru 

această frântură de popor român, ar fi mulți pași înapoi în calea spre integrare europeană. 

Dacă totuși s-ar întâmpla această tragedie, atunci ne aducem aminte de cuvintele 

poetului A. Păunescu: Lasă să piară acel popor care trăiește la sine acasă în chirie  

 (Dulgheru V, p. 7) 

 Titlurile interogative funcționează ca semnale sintetice, expresive și 

reprezentative ale conținutului, menite să pună gândirea în alertă, să creeze orizontul de 

așteptare al cititorului, să dea o cheie de lectură.  

 Ceea ce diferă de la un stil funcțional la altul este retorica titlului. În stilul 

beletristic, titlul se înscrie într-o retorică a unei lumi posibile, deci în sistemul metaforei; 

în stilul științific titlul are funcție denotativă; în stilul administrativ apare titlul sinteză a 

capitolului/paragrafului; libertățile stilului publicistic fac posibilă apariția tuturor 

tipurilor.  

Un jurnalist profesionist ar fi bine să țină cont de niște reguli atunci când dă un 

titlu unui text: 

Nu se alege niciodată titlul înainte de a redacta textul: Motivul este logic: titlul 

trebuie să promoveze textul. Or, dacă nu avem textul, ce să promovăm? Apoi mai există 

riscul să forțăm textul să susțină titlul.  

Evităm titlurile prea lungi sau pre scurte: Se recomandă titlul să nu depășească 

7 cuvinte. Ideea e că titlurile lungi sunt prea obositoare, greu de citit, iar cele prea scurte 

sunt, de cele mai multe ori vagi.  

Un titlu bun e cel formulat clar: adică un titlu pe care îl poți înțelege ușor, pentru 

care nu trebuie să depui un efort special de decodare. E acel titlu pe care nu ai cum să-l 

interpretezi greșit.  

Nu mințim sau nu trezim așteptări false (relația dintre titlu și text). O eroare pe 

care o comit de multe ori tabloidele este aceea că una anunță în titlu și alta spun în text. 

De regulă, titlurile sunt eliptice, dar incitante, cititorul începe să citească textul și 

realizează că conținutul articolului nu a corespuns așteptărilor sale, deci titlul te-a păcălit 

și astfel am pierdut secunde prețioase din timpul nostru.  

Nu folosiți în titluri cuvinte mai puțin cunoscute. Neologismele, cuvinte 

abstracte, noțiuni, au șanse mari să nu fie înțelese de către cititori. Din acest motiv, locul 

lor nu e de dorit să fie în titlu.  

Folosiți cu zgârcenie titlurile interogative. Unii specialiști afirmă că a pune 

semnul întrebării la finalul titlului poate să trezească celui care citește o reacție de genul: 
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’’De ce aș citi un text care mă întreabă pe mine cum stau lucrurile?”, totuși părerea pe 

care o împărtășim e diferită, formularea interogativă a titlului incită, oprește neapărat 

privirea cititorului, căci dacă autorul plasează semnul interogativ la sfârșitul titlului, 

atunci, problema abordată necesită o gândire mai aprofundată, o soluție, o meditare 

asupra celor scrise.  

Reducem punctuația. Nu încarcăm titlul cu puncte de suspensie, prea multe 

virgule, semne de exclamare sau alte semne. Curățăm, pe cît se poate, titlul de 

punctuație.  

Autorii unui manual pentru ziariști din Europa Centrală și de Est identifică patru 

funcții ale titlului: rezumă știrea; marchează importanța articolelor; sunt elemente care 

atrag atenția în design-ul paginii; îl determină pe cititor să citească ziarul.  

Multe din caracteristicile stilului jurnalistic sunt determinate de nevoia 

fundamentală a publiciștilor de a furniza elemente noi, de a produce surprize, pentru a 

trezi interesul cititorului și a continua o comunicare mereu amenințată de grabă, 

plictiseală, suprasolicitare. Cum noutatea nu apare totdeauna în idei sau în informații 

puține și repetitive, în sfera vieții cotidiene, căutarea ineditului se transferă adesea 

asupra titlului interogativ.  
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Abstract. This article represents a theoretical analysis of some education aspects 

contributing to increasing of cultural level among adults and children under family-school-

museum partnership. In this publication is mentioned the importance of museum education 
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aiming to sensibilisation to heritage high values among children and youth as well as their 

cultivation of a moral, civic and cultural profile. The museum education refers to promoting of 

cultural values through educational partnership and contributes to an optimal collaboration 

between family-school-museum.  

Rezumat. Acest articol reprezintă un studiu care oferă o analiză teoretică a unor 

aspecte educaționale ce contribuie la sporirea culturii copiilor și adulților prin intermediul 

parteneriatului familie - școală - muzeu. În studiu se remarcă importanța educației muzeale, 

care are ca scop sensibilizarea copiilor și adolescenților privind valorile patrimoniului național 

şi se face accent pe cultivarea unui profil moral, cultural şi civic al acestora. Educația muzeală 

și promovarea valorilor culturale este abordată prin intermediul parteneriatului educațional, 

mai precis prin intermediul colaborării optime dintre familie - școală - muzeu.  

Keywords: museum, museum education, values, museum heritage, family, educational 

institution.  

Termeni-cheie: muzeu, educație muzeală, valori, patrimoniul muzeal, familie, instituție 

de învățământ.  

Nivelul culturii adulților, tinerilor și copiilor presupune interacțiunea spațio - 

temporală și culturală a mai multor factori la diferite niveluri de colaborare. Cultura în 

viziunea pedagogului român Nedelcu A. nu este doar un bogat și impresionant tezaur 

de valori spirituale și materiale care să îndemne la contemplație pioasă, nu este 

percepută ca fiind doar o sumă finită de trăsături punctuale, ci este în același timp și 

un proces ce implică și responsabilizează individualități și grupuri [4, p. 18].  

Fiecare persoană, dacă pretinde la faptul că posedă cultură, este obligată să 

studieze permanent, să cunoască valorile umanității și valorile naționale. În acest 

context și plecând de la relațiile globalizării, dar și a înțelegerii rădăcinilor sale nu 

putem ignora valorile culturii umane și a poporului său, importanța lor în formarea 

personalității copiilor.  

Cultura reprezintă ansamblul de valori materiale și spirituale produse de om in 

dezvoltarea sa istorică și transmise generațiilor în creștere ce caracterizează apartenența 

cocio - culturală. La acest subiect cercetătorul rus Выготский Л. Д. afirma că copiii 

beneficiază de înțelepciunea acumulată de generațiile anterioare, preluând cultura 

specifică, realizările sale intelectuale, materiale, științifice și artistice pentru a o dezvolta 

și transmite generațiilor următoare [5, p. 73].  

În acest sens politicile și practicile statale promovează tot mai activ și insistent 

variate strategii și forme de educație a populației.  

O contribuție de valoare în dezvoltarea domeniului cultural al Republicii 

Moldova poate fi considerată Strategia Cultura 2020, aprobată prin Hotărârea 

Guvernului N. 271., ce presupune consolidarea sectorului cultural şi majorarea 

impactului lui asupra economiei şi vieţii sociale a ţării, ceea ce va contribui la 

dezvoltarea educaţiei, la crearea locurilor de muncă, precum şi la creşterea calităţii 

vieţii.  

Principiile centrale ale prezentei Strategii sunt următoarele: 

1) protejarea şi valorificarea patrimoniului cultural al ţării, care este o prioritate 

naţională; 
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2) accesul cetăţenilor la valorile culturale ale ţării; 

3) producerea bunurilor şi serviciilor culturale pentru creşterea economică a 

ţării; 

4) promovarea culturii în calitate de factor determinant în domeniul educaţiei şi 

formării cetăţenilor ţării [6].  

În această ordine de idei susținem că sectorul cultural devine un factor -cheie în 

dezvoltarea capitalului uman. Astfel, rol important în dezvoltarea culturală a persoanei 

îl au interacțiunea diferitor culturi, generații, evenimente culturale și desigur că 

activitatea unui șir de instituții ca: bibliotecile, centrele de creație, teatrele, inclusiv 

muzeele. Studiul nostru este dedicat sporirii culturii individului prin intermediul 

educației muzeale.  

Muzeul este o instituție cu drept de valorificare, achiziționare, conservare a 

patrimoniului cultural în scopul prezentării, promovării acestuia tuturor categoriilor de 

cetățeni - adulți, tineri, copii. În acest sens muzeul trebuie abordat drept o sursă de 

comunicare realizată la diferite nivele sociale și instituționale printr-o strânsă colaborare 

cu întreaga societate, mai cu seamă cu instituțiile de învățământ. Evident că dezvoltarea 

unor parteneriate dintre familie - școală - muzeu - comunitate reprezintă o oportunitate 

concretă de realizare multidimensională a educației permanente pe parcursul vieții, 

orientată spre valorificarea patrimoniului cultural într-un mod special, bine gândit și 

structurat.  

În situația vizată, școala ar trebui să fie actorul și partenerul care mediază și 

promovează colaborarea dintre familie și muzeu.  

Mediul școlar susține Cuznețov Larisa. propagă modele de educaţie generală a 

copilului, susţinând, modelul educativ familial, implicând şi valorificând, activ pe cele 

sociale/ale comunităţii [3, p. 225], ceea ce influențează cultivarea individului, 

cunoașterea, învățarea și formarea unei personalități integre.  

 Psihologul rus Выготский Л. Д. considera că construcția cognitivă a persoanei 

se realizează în contexte interactive în cadrul cărora copilul și adultul se angajează într-

o activitate comună [4, p. 74]. Iar învățarea în viziunea sa devine o modalitate de co - 

construcție a cunoștințelor realizată de către copil prin colaborare [1, p. 95]. Idee la care 

ne asociem și noi completând-o cu următoarea precizare: colaborarea școală – familie – 

muzeu va asigura o învățare interactivă.  

În esență nivelul cultural al adulților, tinerilor și copiilor este rezultatul 

umanizării prin socializare, învățare și colaborare nu numai între familie - școală, dar și 

prin implicarea tuturor instituțiilor din cadrul comunității.  

Alături de acțiunile adresate publicului școlar, muzeul promovează activități 

interactive pentru toate categoriile de vârstă. Scopul acestora fiind cultivarea atitudinii 

pozitive, a gustului estetic elevat, a bunei formări morale și spiritual - culturale, 

familiarizarea generațiilor în creștere cu tezaurul muzeelor. Manifestările de acest fel 

pot fi organizate și desfășurate atât de instituțiile de învățământ cât și de muzeu, dar prin 

implicarea familiei. Activitățile date trebuie dimensionate și coordonate de specialiștii 

din domeniul educației și educației muzeale. Menționăm că subiectul valorizant 
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principal al acţiunilor educaţiei muzeale în familie rămâne a fi personalitatea și erudiția 

părinţilor.  

Prin urmare, parteneriatul educațional familie - școală, trebuie corelat și extins 

prin colaborarea acestora cu muzeul și comunitatea. Așadar, o tendință și o perspectivă 

posibilă de eficientizare a educației muzeale ar fi colaborarea permanentă, interactivă 

familie - școală - muzeu - comunitate. Considerăm că inițiativele trebuie să parvină atât 

de la școală cât și de la muzeu, familie sau alți actori comunitari (Biblioteci, Centre de 

creație pentru copii etc.). Constatăm necesitatea îmbunătăţirii calificării pedagogilor 

muzeali, abilitarea acestora de a construi o ofertă educaţională modernă şi diversificată, 

centrată pe nevoile de dezvoltare a elevilor şi pe nevoile specifice comunităţii locale, 

care să corespundă standardelor naţionale de calitate a educației muzeale. Astfel ar fi 

benefic ca activitățile educative desfășurate în muzeu să stimuleze învățarea activă prin 

perceperea exponatelor, prin interacțiunea cu obiectele, comparațiile cu alte exponate şi 

prin integrarea acestora în situațiile de viață, prin exemple concrete.  

În acest sens o colaborare strânsă la nivel instituțional ar completa substanțial 

curricula școlară prin valorificarea interacțiunii obiectivelor culturale ale muzeului cu 

obiectivele educative tradiţionale ale şcolii și a familiei în scopul sensibilizării copiilor 

și tineretului pentru valorile de patrimoniu, dar şi cultivarea unui profil moral, cultural 

şi civic al acestora.  

Noi mențonăm faptul că astăzi o importanță deosebită ar trebui să se acorde 

articulării resurselor educaționale ale muzeului cu cele din câmpul educațional școlar 

prin implicarea familiei și a altor actori sociali.  

În viziunea noastră şcoala este obligată să conlucreze cu toate instituţiile sociale 

interesate direct sau tangenţial de domeniul educaţiei și formării personalității copilului 

de vârstă şcolară şi să stabilească relaţii de cooperare şi colaborare cu familia acestuia, 

mediind interacțiunile și cu alte instituții sociale, inclusiv cu muzeul.  

Plecând de la această afirmare considerăm că muzeul alături de școală formează 

un tandem, care se face responsabil de educația tinerei generații prin intermediul 

promovării valorilor autentice.  

În opinia lui Cucoș C. realizarea unor înfrățiri sau parteneriate dintre școală și 

muzeu reprezintă formule instituționalizate de prefigurare a acestei complementarități 

formative [2, p. 196].  

În acord cu cele expuse de autor susținem că parteneriatul dintre familie - școală 

- muzeu - comunitate poate fi considerat drept o strategie și un mecanism fundamental 

al educației muzeale, care poate contribui la: 

- sporirea nivelului educațional formal, nonformal și informal; 

- eficientizarea organizării timpului liber; 

- depășirea unor dificultăți la nivel de comunicare (părinți - copii; profesori - 

elevi; elevi - elevi etc.); 

- înțelegerea, aprecierea și interpretarea valorilor autentice; 

- integrarea și re/integrarea copiilor în comunitate.  
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Prin urmare, resursele de cunoaștere - învăţare în mediul educațional al 

muzeului se evidențiază prin flexibilitate și varietate. Ele ameliorează, aprofundează și 

diversifică anumite componente implicate în procesul de asimilare, redare și transfer al 

informației, ceea ce facilitează esențial desfășurarea mai interesantă și eficientă a 

lecțiilor la diverse discipline științifice și artistice.  

În concluzie, orientarea pedagogiei spre valorificarea educației 

permanente/educației pe parcursul vieții permută accentele de la didacticismul strict și 

cadrul școlii spre implicarea activă și ale altor instituții mai cu seamă a muzeelor, 

deoarece acestea demonstrează posibilități enorme nu numai de restaurare, stocare, 

păstrare/conservare, a tezaurului cultural, dar și de promovare a valorilor spirituale, de 

educație a tuturor generațiilor. Pentru ca muzeul să-și consolideze poziția sa de actor 

educativ în cadrul comunității umane, el caută, cercetează și stabilește noi forme și 

modalități de colaborare.  

În viziunea noastră, sporirea culturii adulților și copiilor va fi posibilă atunci 

când politicile educaționale și culturale ale statului se vor axa pe următoarele strategii: 

- muzeele vor fi sprijinite din punct de vedere financiar pentru a achiziționa, 

restaura și conserva tezaurul său, dar și a extinde activitatea sa socioculturală prin 

întemeierea și valorificarea parteneriatului educativ cu școala și comunitatea; 

- mass – media va fi obligată să promoveze activ și sistematic activitatea 

muzeelor, inițiind programe TV cu caracter de familiarizare a populației cu tezaurul 

național stocat în muzeele republicii și ale altor state; 

- colaboratorii muzeelor vor căuta mijloace, modalități de atragere și implicare 

a copiilor, tineretului și adulților în variate programe interactive cu caracter cognitiv ca 

de exemplu Noaptea muzeelor, Ziua Științei, Ziua Internațională a Familiei etc.  

- instituțiile de învățământ de toate nivelurile vor fi deschise pentru colaborarea 

eficientă cu muzeele.  

În acest context instituțiile de învățământ și familia reprezintă cei mai 

importanți parteneri ai muzeului, care îi vor susține toate acțiunile nobile, strategiile și 

programele de sporire a culturii adulților și generațiilor în creștere/devenire.  
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PRACTICAL RECOMMENDATIONS FOR CONFERENCE INTERPRETING 

RECOMANDĂRI PRACTICE PENTRU INTERPRETAREA ÎN 

CONFERINȚĂ 

Foltea Inesa, PhD student, Moldova State University 

Foltea Inesa, doctorandă, Universitatea de Stat din Moldova 

Abstract. Always prepare thoroughly for your conference interpreting, no matter how 

big experience in this domain you have during the years. The first pillar of quality in conference 

interpreting is ensuring proper working conditions, and then the second is diligent preparation. 

The more you can find information and you know about the context, topic, and terminology of 

the meeting, the better your performance in the booth will be. A conference interpreter needs to 

have as good knowledge of the terrain as any alpinist while he is going to climb a mountain. 

Nowadays, when everything is developing so fast, and with the process of globalization, in 

today’s market, many seminars, conferences are becoming increasingly specialized and 

technical at the same time, and in the same time they require more and more qualified, 

specialized interpreters for the meetings. In addition, more qualified, very good prepared 

interpreters entering the interpretation profession and the competition becomes more and more 

intense. However, the colleagues, known to prepare their assignment scrupulously are always 

at the top of recruiters’ lists. Thorough preparation takes time and effort. The interpreter has to 

make sure that he allocates sufficient time, in order to do the necessary research on the requested 

topic before the conference.  

Keywords. Conference interpreting, topic research, diligent preparation, sources for 

preparation for conference interpreting, conference documents, pre-conference briefing, 

conference context, penetration the market, specialized interpreters, top of recruiters’ lists, 

corporate culture.  

Information sources 

The interpreters can receive information from four main sources to prepare for 

an upcoming meeting: Conference documents, WWW, Internet, Pre-conference 

briefing, and other information and terminology resources.  

Conference documents, is the most used and useful for the preparation for 

conference interpreting and the most useful documents are: 

- program or agenda,  

- reports, Power Point Presentations and the speakers’ notes,  

- background papers on the subjects and organizations involved,  

- documents to be discussed,  

- texts of speeches to be delivered,  

- multilingual glossaries of the relevant terminology,  

- list of participants, speakers, delegates with their titles, functions, which 

organizations they represent,  

- summaries or minutes of similar previous meetings,  
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- speakers’ bios.  

Although all the standards and contracts require and recommend the conference 

organizers to provide beforehand documents to the interpreters in sufficient time to 

prepare, the interpreter would rather be luck to receive all the information in above, in 

all relevant languages, and sufficient time before the conference to prepare. 

Nevertheless, in practice is mostly on duty of the conference interpreter or leader of the 

interpreters’ group to prepare everything, to send polite reminders to the conference 

organizer for delivering the relevant documents. Very often, the PPP are prepared and 

ready in the last hours of the meeting itself, or the morning before the conference starts. 

In this case, the conference interpreter can ask for the draft of the presentation, because 

he needs to familiarize himself only with the context of terminology. In the same time, 

assuring the organizer that all the information provided will be treated in strictly 

confidentiality and will be destroyed or returned at the organizer’s request. The 

documents sharing can be placed on link in internet for all the interested participants 

with confidential access to them, or send by email. It is good to discussed with 

organizers regarding the format or capacity of documents, in case they are huge, to 

convert PPP and PDF into smaller file format (like. rtf) before sending. It is very useful 

to make an archive for all your conference interpretations with saved documents, so that 

in the future you can apply for them.  

In case of Power Point documents, be sure to request a copy that includes the 

speaker’s notes under each slide, these are often suppressed in the version distributed to 

delegates, but from practice they hardly fulfill this request. When a full set of conference 

documents is not available in all the relevant languages, for the interpreters it is an 

extremely powerful tool for preparation the multilingual terminology vocabulary list. It 

is very important and well worth investing time in learning how to search expertly for 

information on the web. Encyclopedias, basic textbooks for beginners, pre0existing 

topical glossaries in the relevant languages, and other introductory materials are also 

very helpful sources of background information and terminology.  

When we first time work with an organization, we have to investigate the main 

info regarding it: Charter or Constitution, Statutes, Rules of Procedure, Standing Order, 

etc.) in the language that you are going to translate. You have to study in details, and 

the more you know about the organization’s structure, procedures, jargon the better you 

will perform the interpretation and you have big chances to be recruited again. 

Interpreters have to identify with and fit into the “corporate culture”.  

Glossary preparation 

The interpreter has to prepare his own glossary for the meeting based on the 

conference documents and based on his own research. This stage of glossary preparation 

is an important learning process, the main point of which is to help you understand and 

memorize the terminology. Never just ne a terminology freeloader, relying on others 

work or lists. Because if you are using somebody else list of terminology, it can distract 

you more or create difficulties. Just read the materials, and make your own glossaries.  

In your glossary, include not only unfamiliar technical terms, but also recurring 

topical items of a more general nature, in order to contextualize yourself and to increase 
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their “availability”, so that they are on the tip of your tongue when you need them. Pay 

attention to usage of the specific terms in different context, because in one it can have 

one meaning, in another the totally another meaning. It would be helpful and easy to 

use them at the appointed time, the list of acronyms, title of officials, and the names of 

committees, names of functions and organizations, institutions, in order to pronounce 

them quickly and correctly.  

Beforehand, make sure as much as possible, that you know how to pronounce 

names and other proper nouns, and if necessary, include an indication of their 

pronunciation in your glossary. Similarly, make sure that you know the names of all the 

relevant countries of the participants, especially in all working languages, pay attention 

to any country that may have changed because of political development. As Bistra 

Alexieva propose [1], “A discussion of text translatability in simultaneous interpreting 

(SI) looks at semantic redundandancy, the repetition of semantic components essential 

to creating an utterance, and offers some classroom techniques for teacjing interpreting 

skills”. When you organize your glossary list, make sure that you have a logical sorting 

terms: e. g. by subject, organizations, acronyms, committee, names of institutions, 

functions in the organization, scientific titles, etc. , in alphabetic order for each language, 

so that you have the possibility to find the word quickly at the appropriate time. In order 

to practice some skills, it can be practices models for specialized books, like [7]. You 

need to share your glossary with your colleagues, and vice versa from their part. This 

can be useful, because you may find some gaps in your list, which other translators 

found while searching.  

Coordination with the organizer 

The conference interpreter has to coordinate all the issue with the organizer of 

the conference. In case there is a group of interpreters, they choose one leader, and the 

leader is coordinating everything with the organizer, than sharing among the colleagues 

all the information. Especially the technical issues, materials, time schedule, etc. It is 

also important to find the address of the event place beforehand, to be in time for the 

meeting, It is also a good practice to visit the conference hall the night before the 

conference, to make sure that the technical set-up is satisfactory. When the mobile boots 

are being used, that they are positioned properly in the meeting room with a direct view 

of the speaker and of the projection screen.  

The pre-conference briefing 

In case of possibility, would be very useful a pre-conference briefing, it would 

be a valuable addition to the interpreters” preparation regarding the technical aspects 

and general final instructions or adjustments of participants. It can also enhance the 

professional image of the interpreters. It is important to have a well-organized pre-

conference briefing, with the participation of both parties: conference experts, 

specialists, representatives and the interpreters, who have studied the conference 

documents and have done background research in advance, and can greatly improve 

interpretation performance. Experts usually appreciate informed questions, and in the 

course of discussing the significance of a term or process, they can explain in details 

and put lights on clarifications. Interpreters can have a better understanding and that 
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would be reflected on his interpretation and confidence, and ability to deal with 

specialized terminology or technical issues.  

The interpreters have the opportunity to remind the organizers to send some last 

minute received copies of the presentations or speeches; this will give the opportunity 

to translate closer the text, which means “at sight”. This has to be administrated by the 

leader of the interpreters and share with all the colleagues from the interpretation team.  
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Abstract. In this article we have tried to identify in which way and how strongly the 

natural environment influences the development of preschoolers' personality. Our goal is to 

provide those interested, relevant information about how the natural environment influences the 
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development of the child's personality in order to improve the environment-humanity 

relationship.  

Rezumat. Prin acest articol urmărim să arătăm, pe baza bibliografiei de specialitate și 

a observațiilor personale, importanța avută de mediul natural în formarea personalității 

preșcolarilor. Aceste demers vrea să demonstreze că interacțiunea copilului de vârstă timpurie 

cu mediul înconjurător influențează dezvoltarea aptitudinilor estetice, ecologice, morale, 

creatoare, etc. în funcție de interacțiunea pe care preșcolarul o are cu mediul și felul în care 

acesta percepe relația dintre el și natură. Totodată, în această lucrarea arătăm și rolul avut de 

cadrul didactic și părinți în medierea acestei relații, dintre copil și mediul natural.  

Keywords: education, environment, personality, preschool age, influence.  

Cuvinte cheie: copil, natură, educație, mediu, personalitate;  

Introducere 

În copilărie, natura, cu tot ce înseamnă ea, este pentru noi ca un magnet. Nu am 

cunoscut copil care să nu-și dorească să iasă afară și să petreacă cât mai mult timp în 

aer liber, bucurându-se de fiecare experiență pe care i-o oferă mediul înconjurător. Cu 

fiecare nouă experiență trăită de copil, acesta devine mai bogat sufletește, dar și 

cunoștințele sale devin mai complexe, modelându-i caracterul și personalitatea în 

funcție de sentimentele încercate vis-a-vis de experiențele încercate. Din acest punct de 

vedere, natura este o școală deseori mai eficace decât sistemul de învățământ clasic, 

îndeosebi deoarece copilul învață prin experimentarea directă, practică iar acest tip de 

interacțiune îl ajută să înțeleagă și să deprindă mult mai ușor multe din „tainele vieții.  

În acest context, rolul nostru, al cadrelor didactice și al părinților este deosebit 

de important pentru că putem intermedia și dirija experiențele din natură ale copiilor în 

așa fel încât să cristalizăm o personalitate cât mai armonioasă a acestora, pe baza 

trăirilor puse la dispoziție de mediul înconjurător, cu tot ce ne pune acesta la dispoziție. 

Avem la dispoziție o varietate încredibilă de așa zise materiale didactice gratuite puse 

la dispoziție de natură (plante, insecte, animale, materiale solide, lichide, minerale, s. a. 

m. d.) cu ajutorul cărora putem hrăni curiozitatea înnăscută a copilului, configurând prin 

această implicare a noastră, un traseu al dezvoltării personale a celui mic cu impact 

pozitiv pe tot parcursul vieții. Trebuie doar să ne dorim să facem acest lucru și să 

conștientizăm ocazia extraordinară pe care ne-o oferă vârsta copilăriei pentru a 

descoperi și învăța împreună cu cel mic, utilizând resursele naturale din jurul nostru, cât 

mai multe despre viață.  

Ne vom oprin în cele ce urmează asupra aspectelor pedagogice ce țin de 

învățământul preșcolar și de implicarea cadrelor didactice de la acest nivel de școlarizare 

în conștientizarea și formarea personalității copiilor de vârstă mică, prin interacțiunea 

acestora cu mediul înconjurător, cu ajutorul educației pentru mediu.  

Metode didactico-pedagogicecare influențează apropierea copiilor de 

natură 

Ana Maria Benedek-Sîrbu și Raluca Filip [2016] ne arată că „nenumărate sunt 

întrebările copiilor şi ale copilăriei. Pentru a putea răspunde copiilor, trebuie să-i 

învăţăm să observe cu mai multă atenţie ceea ce se întâmplă în jurul lor, să-şi pună 

întrebări şi să caute răspunsuri, dar mai ales să acţioneze conştient, fiindcă şi ei fac parte 
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din marea carte a naturii. Preşcolarii trebuie să realizeze că problemele mediului 

înconjurător sunt ale lumii întregi, ale fiecăruia dintre noi, iar fiecare acţiune negativă a 

noastră, oricât de insignificantă ar fi, poate să afecteze în mod distructiv natura. 

Semnalele de alarmă lansate de specialişti, explicaţiile şi statisticile întocmite de aceştia 

au un rol incontestabil, dar pentru implicarea şi acțiunea eficientă de formare în sens 

ecologic se ajunge prin sensibilizare şi prin antrenarea componentelor afective şi 

volitive ale copiilor. De aceea, activităţile de educaţie ecologică trebuie să se desfăşoare 

într-o atmosferă relaxantă, unde interesul şi comunicarea să încurajeze initiaţivele, dar 

şi opțiunile fiecăruia. Prin exploatarea situaţiilor de viaţă corespunzătoare, a situațiilor 

problemă, prin desfăşurarea unor activităţi instructiv-educative, în care informaţiile nu 

sunt doar transmise de-a gata, ci sunt şi rodul gândirii critice a preşcolarilor, și mai ales 

prin joc, copiii ajung să recunoască, să înţeleagă şi să iubească natura, să-i pătrundă 

tainele şi să o protejeze, să pună bazele formării şi dezvoltării conștiinței lor ecologice”. 

În vederea îndeplinirii acestui deziderat, trebuie să avem în vedere că educația 

ecologică în învățământul preșcolar presupune unele particularității metodologice 

având, în vedere vârsta materialului uman cu care lucrăm. Din acest motiv, primul 

contact cu mediul şi cu problemele sale trebuie să îmbrace la aceasta vârstă aspecte 

practice şi să provoace trăiri emoţionale [Nicolette A. Bidell, 2017, p. 17]. Drept pentru 

care, cei mici vor fi îndemnați să participe la activități în natură, cum ar fi grădinăritul, 

îngrijirea parcurilor și a spațiilor verzi, să participe la drumeții și excursii, etc. , aceste 

experiențe având funcții atât recreative cât și educative. De altfel, natura însăși ne oferă 

în fiecare anotimp și pe orice tip de vreme oportunități extraordinare de a ne juca, 

experimenta și învăța.  

Dacă am urmări cu atenție reacțiile unui copil mic odată ajuns într-un parc, într-

o grădină sau pe orice petec de verdeață, vom observa bucuria sinceră pe care acesta o 

manifestă la contactul cu locul respectiv. Asta deoarece, la vârsta lui, nu este 

„îndoctrinat” încă de societate și nevoile ei deseori artificiale și contruite doar în jurul 

consumerismului. Astfel acesta percepe frumusețea naturii în toată splendoarea sa. 

„Sunt imagini care multor adulţi nu le mai spun nimic, dar care lui îi transmit foarte 

multe mesaje ale frumosului. Şi atunci copilul începe să colecţioneze: beţişoare, 

pietricele, alune, conuri de brad sau pin, floricele, scoici, etc. Această aplecare 

instinctivă spre frumos și spre natură trebuie încurajată de adulți (părinți, educatoare, 

învățătoare), întrucât în actuala lume a tehnologiei și consumului, ea se pierde foarte 

ușor. În prezent mulți copii din mediul urban nici nu mai realizează că există natură. 

Din păcate, lucrurile nu diferă prea mult nici pentru cei din mediul rural. Dorinţele, 

aspiraţiile, modul lor de a privi viaţa se leagă aproape exclusiv de oraş şi de tehnologie. 

” [Ana Maria Benedek-Sîrbu și Raluca Filip, 2016, p. 5].  

Din acest punct de vedere, dacă familia și școala (în acest caz grădinița), nu 

intervin la timp pentru a cultiva dragostea față de mediul înconjurător, copiii noștri vor 

dezvolta valori care țin exclusiv de consum, devenind niște maturi atașați numai de 

valorile materiale, fără respect față de ce este viu, fără empatie față de ceilalți oameni, 

față de problemele de mediu, față de tot ce reprezintă partea afectivă a vieții noastre. 

Pentru a evita așa ceva, adulție au obligația de a-i face pe cei mici șă îndrăgească și să 
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respecte natura. Iar acest lucru pe lângă faptul că nu este greu, face bine tuturor celor 

implicați, apropiindu-i, oferindu-le șansa de a duce o viață mai sănătoasă, bucurându-se 

de diverse activități în aer liber și de frumusețea naturii, pentru a o cunoaște pe acesta 

din urmă mai bine, în complexitatea ei fără de seamăn. Iar posibilitățile de a facilita 

contactul cu natura sunt foarte multe. Acest lucru poate fi făcut printr-o simplă plimbare 

prin parc, o drumeție cu cortul, un urcuș pe deal pentru a culege plante medicinale, în 

pădure după bureți, etc.  

Aceleași autoare [A. M. Benedek-Sârbu și R. Filip, 2016, p. 8] ne arată că „o 

experiență trăită în natură, nemijlocit, este foarte importantă pentru un copil, valorând 

mai mult decât orice explicaţie, imagine colorată sau film. Plimbările şi excursiile sunt 

importante şi aceste experienţe trebuie exploatate şi după consumarea lor. Este bine ca 

la o zi sau două de la excursie copiii să rememoreze experiențele trăite şi să discute 

despre ele, imagini, situaţii care le vin în minte, să răspundă la întrebări de genul: „Ce 

ai descoperit? Ce ai simţit când ai pus mâna pe el/ea? Cum arăta? Se mişca? Sărea? Se 

târa? Alerga?”. La plimbare sau în excursie pot fi luate o hârtie, un creion, un aparat de 

fotografiat. În timpul excursiilor vor fi încurajați să nu rupă crengi, frunze, flori, doar 

pentru că sunt frumoase, ori pentru a le mirosi o clipă, ci să le imortalizeze prin desen 

sau printr-o fotografie. Desenele, fotografiile, eventualele obiecte luate de la faţa locului 

(pietricele, frunze, conuri) pot alcătui un jurnal de călătorie, care va fi răsfoit din când 

în când de copii)” 

De asemenea, mulți specialiști au adus în discuție necesitatea studierii educației 

pentru mediu de la vârste fragede, respectiv de la 3 ani, arătând prin studiile efectuate 

impactul avut de această disciplină asupra felulului în care copilul se raportează și se 

comportă cu mediul înconjurător, respectiv natura, dezvoltând pentru acestea 

sentimente de respect, apreciere și responsabilitate [Kemple & Johnson, 2002; Russo, 

2001; Wilson et al. , 1996]. Principalul argument al autorilor menționați mai sus este 

acela că sentimentele și atitudinea față de mediu sunt mai greu de modificat ulterior, 

drept pentru care educația timpurie pe această temă este binevenită. Cercetările lor, care 

s-au desfășurat pe o perioadă mai îndelungată de timp, au demonstrat că alta este 

percepția față de natură a unui copil care învață ce trebuie despre aceasta începând cu 

vârsta de 3-4 ani și cu totul alta dacă educarea copilului pe această temă începe de la 8, 

9 sau 10 ani.  

Practic, cu cât vârsta este mai înaintată, cu atât copilul își pierde interesul față 

de ce îi poate oferi natura în ansamblul ei și acceptă mult mai greu să participe la 

activități cu caracter voluntar și în cele din urmă este mai greu de lămurit cu privire la 

importanța dezvoltării unei economii sustenabile. Totuși, chiar și în astfel de 

circumstanțe, copiii care au interacționat în mod direct cu natura, în urma experiențelor 

avute, și-au ameliorat comportamentul față de mediul înconjurător, indiferent de vârsta 

avută, doar că la cei cu vârste fragede activitățile respective au avut efect mai mare [Neal 

& Palmer, 1990; Oltman, 2002; Wilson, 1995].  

De exemplu s-a demonstrat că preșcolarii și școlarii care evitau de obicei 

activitățile în aer liber din cauza interdicțiilor părinților sau informațiilor din media cu 

privire la microbii la care se expun, a riscurilor de îmbolnăvire, etc, și care au dezvoltat 
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o fobie în acest sens, în urma parcugerii unor module de educație ecologică gândite în 

așa fel încât să-și depășească această teamă, module în care au avut parte de experiențe 

îndrumate directe cu natura, au ajuns să aprecieze frumusețea acesteia și chiar să 

dezvolte un anumit atasament față de aceasta, sentiment care le lipsea anterior din 

bagajul lor afectiv. Ba mai mult, alții chiar au devenit pasionați de drumeții, picnicuri, 

expediții, de fauna sau studierea florei.  

De altfel, în cadrul unui modul de educație pentru mediu, li s-a încredințat 

copiilor spre îngrijire câte un copac timp de cateva luni, începând din primăvară și până 

în toamnă. La final li s-a propus, contra unei sume de bani (în cazul copiilor de vârsta 

mai înaintată) și dulciuri (în cazul copiilor de vârstă preșcolară) să accepte să fie tăiat 

copacul pe care aceștia l-au îngrijit. Dintr-un grup de 30 de copii nici unul nu acceptat 

acest compromis, considerând că respectivul copac este mai bine să râmână întreg, 

invocând motive care au demonstrat faptul că aceștia au înțeles importanța pe care 

copacul îngrijit de dânșii îl are pentru mediu și societate [Jalongo & Stamp, 1997; 

Kemple & Johnson, 2002; Wilson, 1995; Wilson, 1996].  

Așadar, utilizând medode didactice și pedagogice specifice vârstei copilăriei 

timpurii, coraborate cu resursele puse la dispoziție de mediul natural în care trăim cu 

toții, putem modela personalitatea celor mici, trasându-le de la vârstă fragedă niște 

coordonate existențiale care pun accent pe valorile înalte ale vieții, cum ar fi morala, 

iubirea, responsabilitatea, respectul față de tot ceea ce ne înconjoară. Sau, după cum ne 

spune profesorul Gleb Kaleda [2006] atragându-ne atenția asupra importanței mediului 

natural asupra dezvoltării copilului, „educarea la copil a sentimentului de dragoste 

pentru natură, arta de a vedea frumuseţea ei, va salva mai târziu omenirea de multe 

manifestări patologice nesănătoase pe care le vedem astăzi în societate.  

Această educaţie începe chiar din pruncie. Încă din leagăn, copilul trebuie 

înconjurat de tot ce este frumos. El trebuie învăţat să vadă frumuseţea florilor, a 

copacilor, a fluturilor care zboară în jur. Sentimentul perceperii frumuseţii naturii este 

sădit în om chiar din primele lui clipe de viaţă. Acest sentiment nu trebuie nimicit, ci 

dezvoltat prin toate mijloacele de care dispun părinţii și cadrele didactice” 

Realizări ale cercetătorilor cu privire la studiul impactului pe care natura 

îl are asupra personalității copiilor 

Conform studiilor de specialitate, pentru cei mici, interacțiunea frecventă cu 

natura este extrem de benefică [Dowdell, Gray, &Malone, 2011; Hachey & Butler, 

2009; Nedovic & Morrisey, 2013; Rivkin, 1997; Torquati, 2010]. Conform autorilor de 

mai sus, copiii care peterec mai mult imp liber în natură pe timpul zilei, reușesc să se 

concentreze o perioadă mai îndelungată de timp decât cei care stau în spații închise, 

dezvoltă o capacitate creativă mult mai ridicată decât aceștia și interacționează mult mai 

ușor cu semenii. De asemenea, studiile acelorați autori au demonstrat, fără echivoc, că 

acei copii care petrec mai mult timp în spații închisă sunt predispuși să aibă un 

comportament deviant și să se implice în activități periculoase, care le pun pun în pericol 

libertatea sau chiar viața.  

Un studiu realizat de Hachey an Butler [2009] a dezvăluit faptul că jocul 

desfășurat în natură îi ajută pe copii de vârstă timpurie să dezvolte abilități de cercetare 
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științifică. Acest studiu s-a concentrat în special pe grădinăritul și îngrijirea plantelor, 

demonstrând efectul pozitiv pe care acest gen de activități îl au supra copiilor.  

De asemenea, o cercetare făcută de Rifkin [1997] identifică faptul că 

dezvoltarea fizică, emoțională și cognitivă a copiilor este strâns legată de timpul petrecut 

de aceștia în natură la vârste fragede. Studiile acestui cercetător au demonstract că cei 

mici reușesc să socializeze mult mai bine atunci când petrec mai mult timp în natură și 

că bunăstrarea fizică și psihică a copilului depinde foarte mult de timpul petrecut în aer 

liber.  

Un alt studiu, realizat pe copiii între 3 și 16 ani a arătat că nu doar dezvoltarea 

psihologică a copilului depinde de petrecerea timpului în natură, ci și dezvoltarea lor 

fizică este dependentă de petrecerea unui timp generos afară. Astfel, copiii din mediul 

rural, care petrec mult mai mult timp în natură decât cei din mediul urban, din punct de 

vedere medical au demonstrat calități fizice superioare celor de la oraș [Torquati, 2010, 

p. 99].  

 În același timp, studiile au arătat că preșcolarii care își petrec zilnic timpul în 

aer liber sunt mai puțin susceptibili să prezinte simptome asociate cu tulburări de deficit 

de atenție / hiperactivitate (ADHD) [Torquati, 2010, p. 99, Tucker, 2006, p. 13]. Așadar, 

petrecerea timpului în natură aduce cu el atât beneficii fizice cât și psihologice care 

influențează în mod pozitiv personalitatea copilului aflat la o vârstă timpurie.  

De altfel, mulți cercetători consideră că activitățile didactice din natură din 

perioada preșcolară și școlară timpurie pot fi cheia conectării copiilor cu natura și poate 

ultima speranță de a le transforma personalitatea pe baza unor principii morale, sociale 

și civice corecte care pot inflența în bine societatea în viitor [Dowdell, Gray, and 

Malone, 2011; Ewert, Place, & Sibthorp, 2005; Kernan & Divine, 2010; Nedovic & 

Morrisey, 2013; Rivkin 1997].  

În timpul săptămânii, copii de vârstă timpurie (și nu numai ei), petrec destul de 

multe ore la școală. De aceea educatorul/învățătorul devine în această perioadă a 

copilăriei, unul dintre principalele sale modele. Prin urmare, cadrele didactice pot fi 

acea verigă care leagă copiii de natură, cu tot ce înseamnă aceasta. Așadar este vital ca 

aceștia să-și planifice materia în așa fel încât multe dintre orele de la clasă să se poată 

desfășura în natură [Williams, 2005, p. 23].  

Tot în sarcina lor, a cadrelor didactice, cade și obligativitatea de a educa părinții 

cu privire la importanța jocului în aer liber și a pericoleleor comportamentale și 

cognitive la care copiii sunt supuși dacă sunt lăsați să se joace mai mult cu dispozitive 

media sau electronice. A lua copiii la plimbare este mult mai adecvatdecât să-i lași la 

computer, pe tabletă sau telefon.  

Accesul îndelungat la natură asigură dezvoltarea armonioasă a personalității 

copiilor și dezvoltarea unor abilități foarte folositoare vieții de zi cu zi [Williams, 2008, 

p. 22]. Din aceste motive, datoria noastră, a cadrelor didactice, a părinților, chiar a 

oficialităților administrative, este de a facilita interacțiunea celor mici cu mediul natural, 

dacă dorim ca pe viitor să avem parte de o societate sănătoasă din toate punctele de 

vedere.  
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Concluzii 

Trăim într-o societate în care tinerii, de la vârste tot mai fragede, suferă de 

tulburări de personalitate sau depresie. Numărul acestora este în creștere de la an la an 

și sunt multe studii sociologice care confirmă afirmațiile noastre. La clase avem de-a 

face cu copii care nu se pot concentra, nemotivați, care nu mai au capacitatea de a 

empatiza cu alte persoane iar uneori socializare este de asemenea o problemă.  

Cum se face că în ciuda evoluției tehnico-economice, avem de-a face cu tot mai 

multe cazuri de genul acesta? Răspunsul este simplu: pentru că am lăsat artificialul, 

tehnicul să ocupe în viața noastră un loc prioritar, în detrimentul viului și al naturii.  

Este normal ca în acest context să ne întoarcem către natură, de la vârste cât mai 

fragede și să ne recontectăm, atât fizic cât și emoțional, la tot ce ne oferă aceasta ca 

experiență. Asta pentru că noi înșine suntem parte din ea și este firesc să o respectăm și 

să profităm de toate lecțiile pe care aceasta ni le oferă gratuit. Studiile științifice, unele 

dintre ele prezentate pe scurt și în această lucrare, demonstrează fără drept de apel 

beneficiile pe care le obținem conlucrând cu mediul natural, arâtând că personalitatea 

noastră are numai de câștigat dacă-i oferim naturii atenția care i se cuvine, lasând-o să 

ne învețe ceea ce știe.  

Având în vedere importanța mediului natural în formarea personalității, am 

convingerea că dăm dovadă de mai multă dragoste și responsabilitate dacă ne scoatem 

copilul în parc, decât dacă îi cumpăram cea mai performantă tabletă.  
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Abstract. Assessment coordinator is relatively new position in an Israeli school, so it is 

interesting to investigate its professional role and social integration in the organizational culture 

of school. In this paper, the author concentrates on the role of assessment coordinator and the 

way it is perceived by the environment in the elementary school.  
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Introduction 

Assessment coordinator is relatively new position in an Israeli school, so it is 

interesting to investigate her professional role and social integration in the 

organizational culture of school. In this paper, the author concentrates on the role of 

assessment coordinator and the way it is perceived by her environment in the elementary 

school.  

The role of assessment coordinator as a pivot in implementing the culture of 

assessment at a school for language acquisition (Arabic as a first language).  
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The work of assessment coordinator in a school requires a connection to many 

coworkers, thus it is designed within the context of the school. Some of the coworkers 

accept the authority of the assessment coordinator in leading the processes of 

professional improvement and growth, while others do not allow the assessment 

coordinator to lead and grow. This depends on his approach as a specialist in assessment, 

which provides the coordinator with respect and authority of knowledge, epistemic 

authority [1]. This will contribute to professionalization of the assessment at the school 

in many aspects: in the pedagogical-didactic aspect, as well as in the organizational and 

managerial aspect, in the aspect of specialization and knowledge. All these aspects 

overlap with the boundaries of the role of assessment coordinator at school. The results 

have implications for the structure of the position and its institutionalization within the 

education system [1].  

The role of assessment coordinator in a school evolves and defines itself within 

the context of the school, in light of the conceptions and the expectations of the 

coworkers.  

The ability to perform, implement and to use the findings of exams, 

measurements and evaluations is part of the professional identity of all the staff 

members of a school. The required skills of the evaluators stem from the objectives of 

the evaluation, but sometimes they are formulated in a generalized, ambiguous or non-

committal form [2]. This difficulty is intensified by the efforts to implement scientific 

research methods for assessment of learning programs, due to the vague, contradictory 

and hidden nature of their objectives [3]. However, the perception by the education 

workers of the assessment process as contributing to the accountability of the school as 

well as to the improvement of teaching/learning and to the increasing accountability of 

the students, is contrary to the view that the assessment is irrelevant to the school [4]. 

Therefore, it is important to check how the structure of the role of an assessment 

coordinator is perceived by the coworkers and to examine its boundaries in relation to 

their roles in order to insure that the new role is relevant to the context of the school and 

may be useful to the school and to its staff. In my research, I will focus on first and 

second grades and will interview teachers of Arabic in these grades, who carry out 

reading tests. This will be done in order to investigate their perception of the objectives 

of assessment as contributing to the improvement of teaching/learning processes and to 

the increasing responsibility of the students.  

The author has been serving as assessment coordinator at an elementary school 

for 10 years. With time, she managed to introduce the issue of assessment at the school 

partially, still she was not successful in reaching the first grades and influencing the 

assessment processes. Many factors impede the assessment while others support it.  

Some school principals supports the assessment and this affects the processes 

that the author is involved in, such as implementation of alternatives and the different 

subjects taught at the school, such as performance tasks, portfolio, research, learning 

diaries and computerized tasks. Some of the course coordinators are her main partners, 

they support her and convey every change or decision that was made to their teams, as 

well as provide many examples of their activities in the classrooms.  
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However, this is not always the case. From the author’s experience as an 

instructor in the past six years, it appears that many assessment coordinators struggle to 

get support from the principals or to find partners among the teachers and the 

coordinators at their schools and encounter many challenges that impede the progress 

of the processes they planned at the beginning of the school year.  

In the author’s opinion, the definition of the role of assessment coordinator at 

school will facilitate establishment of the position and will provide the school 

management with a proper definition for this important job.  

If everyone knows the job definition of assessment coordinator, all the workers 

will perform their tasks in cooperation with each other. Then, the assessment 

coordinator will be able to implement the assessment issues at his school because 

everyone will appreciate him and accept that his work leads to improvement.  

Methodology of research 

This research will assist the assessment coordinators at schools to receive 

greater support from the school staff and the management and will define for the 

coordinator more clearly, what re the boundaries of the job, what are the tasks for her 

to carry out and what are the areas of her responsibility in the sphere of evaluation. In 

addition, the findings of this research will be incorporated in the learning programs of 

universities and colleges for training teachers that deal with assessment procedures.  

The research problem 

The research examines the definition of the role of assessment coordinator at a 

school. Currently the Ministry of Education in Israel defines the role of the assessment 

coordinator in the following way: 

Development of the intra-school assessment culture 

1. To lead the development of the teaching staff in the sphere of measurement 

and evaluation, including integration of internal and external tools of evaluation.  

2. To implement the approach "measurement in service of learning", the 

meaning of which is strengthening the connection between the goals of the learning 

program and the objectives of teaching, processes of learning and the criteria for 

evaluation; as a circular process allowing the improvement of active teaching and 

learning.  

3. To develop in cooperation with teachers and other coworkers at the school 

the processes of utilization of assessment in various spheres of school activities.  

4. To apply the findings of assessment in planning of the learning programs at 

the school.  

5. Construction of the organizational array and school mechanisms 

6. Assistance to the management in defining the measurable goals and 

objectives and assistance in monitoring and assessment of the degree of their 

achievement.  

7. Management of knowledge in the sphere of assessment at a school, including 

development of a stock of internal tools for assessment and construction of the school 

database.  
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8. Assistance in interpretation and utilization of assessment data that was 

collected externally (for example, internal and external "meitzav" tests – growth and 

effectiveness tests, matriculation exams). 

In my experience from supervising assessment coordinators in schools, I 

noticed the mismatch between the above definition and nature of the job in reality. Many 

school principals don’t allow assessment coordinators to carry out their work as defined, 

because the specific coordinator is not suited for the job or because the school doesn’t 

know the subject of assessment well enough in order to recognize the tasks and the 

significance of the job.  

There are many examples of dilemmas and problems assessment coordinator 

encounters already in the first year of his work. In some cases the coordinator may be 

working in a very organized way with the support of the management and it is clear 

what processes took place during the school year. This however, is not the typical 

situation in all schools. Therefore, it is important that I rewrite the job definition of 

assessment coordinator within the framework of this research.  

The author chose to test the role of assessment coordinator within the context 

of acquisition of Arabic language because it is my specialty. From my experience with 

grades A and B, the coordinators of the grade and the language coordinator didn't let me 

intervene in all the tests for grades A and B, because in their view it was not my field of 

responsibility as assessment coordinator.  

Research objectives 

The objectives of the current research are: 

1. To investigate the role of assessment coordinator as a pivot in implementing 

the culture of assessment at a school for language acquisition (Arabic) 

2. To investigate the importance of relationships between the coordinator and 

his intra-organizational partners: the director, teachers and students and 

extraorganizational partners: National Authority for Measurement and Assessment in 

Education, inspectors, Ministry of Education, parents 

3. To redefine the role of assessment coordinator in accordance with current 

reality and outline the training necessary for the job 

4. To create a model for the definition of the role of assessment coordinator in 

the discipline of language acquisition.  

5. Discussions based on the existing researches 

The definition of the role of assessment coordinator: the pivotal role of 

assessment coordinator at a school is to lead to implementation of the culture of 

assessment and as a result, to make organizational and pedagogical databased decisions 

[1, 3]. The implementation of the culture of assessment at a school means that the school 

community is a learning community, which regards assessment as a central component 

in the process of teaching-learning-assessment.  

The school community applies various assessment tools with the support of 

mechanisms, which stem from the norms and values of the school, in collaboration with 

the professional coworkers and subject to the decisions of the school director. This role 
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includes the core issues, which lie at the center of activity of every coordinator and some 

additional topics responding to the needs of the school, characteristics and views of the 

coordinator and the school culture. Therefore, it is also possible to investigate the 

formulation of the professional identity of evaluation coordinators within the context of 

a school.  

Research questions 

1. The central question is "What are the place and the role of assessment 

coordinator in implementing the culture of assessment at a school for Arabic language 

acquisition"? From this primary question, a number of additional questions arise: 

2. To what extent is the assessment coordinator responsible for implementing 

the culture of assessment? 

3. Which characteristics should assessment coordinator possess in order to 

succeed in leading teams of coworkers and processes? 

4. What type of leadership is appropriate for assessment coordinator in order 

for him to succeed in his role of implementing the assessment? 

5. What type of leadership is appropriate for a manager in order for him to 

support the coordinator in leading to processes of change at a school? 

6. Does the ability to carry out, implement and apply the results of tests, 

measurements and assessment, is part of the professional identity of the members of the 

school staff? 

7. What is the role of the partners of assessment coordinator – teachers, 

students and parents in implementing the culture of assessment at a school in the 

discipline of Arab language acquisition? 

8. How should the work with/opposite the school director be conducted? 

9. How should the work with/opposite the school teams be conducted? 

10. Formulation of the position concept: to what extent is the role of the 

coordinator that of an inspector/tester/controller or of an evaluator/observer? 

11. To what extend does the coordinator use the existing platforms of the school 

as database for his work? 

12. The coordinator for inclusion and targeting – what are the boundaries of his 

position/authority? 

13. What is the place of the coordinator in determining the culture of assessment 

at a school? 

14. To what extent is there a connection between the role of assessment 

coordinator and other roles in the team of teachers, students, parents? 

15. The role of assessment coordinator is complex. Who defines the boundaries 

of the job? 

16. Does the participation of coordinator in all meetings ensure a culture 

change? 

17. How do educators perceive the goals of assessment as a factor contributing 

to the accountability of a school? 

18. To what extent does the role of assessment coordinator contribute to the 

improvement of teaching/learning and to the improvement of accountability of the 

students? 
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19. To what extent is the assessment perceived as relevant to the school? 

20. How is the structure of the role of assessment coordinator perceived by 

coworkers? 

21. To what extent is this new role relevant in the context of a school and to 

what extent is it expected to benefit the school and the staff? 

22. To what extent is the assessment coordinator a pivot in implementing the 

culture of assessment at a school in acquisition of Arabic language? 

Research hypotheses 

Hypothesis 1: The assessment coordinator will have a pivotal role in 

implementing the culture of assessment at a school in acquisition of Arabic language.  

Hypothesis 2: There is a connection between the role of assessment 

coordination and the roles of other interested parties: teaching staff, students, parents.  

Hypothesis 3: Education workers perceive the assessment goals as contributing 

to the school.  

Hypothesis 4: The role of assessment coordinator contributes to improvement 

of teaching/learning and to increased accountability of the students.  

Hypothesis 5: The assessment is perceived as relevant to the school.  

Hypothesis 6: The structure of the position is perceived as contributing to the 

school in the eyes of the coworkers.  

Hypothesis 7: The teaching staff has no awareness of the boundaries of the 

position as compared to other positions at the school.  

Hypothesis 8: This new position is relevant in the context of the school and is 

expected to bring benefits to the school and the teaching staff.  

The research method 

- Survey based on questionnaires for students and parents. 

- In depth interviews with teachers, assessment coordinators, managers and 

policy makers at the Ministry of Education. 

The research population 

The research population consists of 6 main groups: 

Group 1: students – approximately 100 grade A students from two elementary 

schools (about 50 students from each school) and approximately 100 grade B students 

(about 50 students from each school).  

Group 2: teachers – 4 teachers (2 teacher from each school) 

Group 3: coordinators – 2 assessment coordinators (one from each school) 

Group 4: parents – the parents of the students participating in the research Group 

5: directors – 2 school directors (one from each school) 

Group 6: Ministry of Education – language supervisor, general supervisor, 

policy makers on the subject of assessment coordinators, policy makers on the subject 

of the training of assessment coordinators 

The research tools: how will the research be carried out in practice Research 

tools: questionnaires, analysis of documents, in depth interviews.  

Students – questionnaires. 
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Teachers – 4 teachers (2 teachers from each school) – interviews Coordinator – 

2 assessment coordinators (1 coordinator from each school) – interviews. 

Document defining the role of assessment coordinator at the Ministry of 

Education – document analysis. 

Parents – parents of the students participating in the research – questionnaire. 

Directors – 2 school directors (one from each school) – interview. 

Ministry of Education - language supervisor, general supervisor – 

questionnaire. 

We will request to rate their knowledge for every task as compared to the 

knowledge expected from the assessment coordinator who has professional training and 

to state the identities of other partners for each task. Based on the findings we will 

construct a tool for examining the professional identity of the assessment coordinator. 

We will investigate and find the place and the role of the assessment coordinator in 

implementing the culture of assessment at the school in language acquisition, and what 

are the factors responsible for implementing the culture of assessment by the 

coordinator.  

Conclusions about the research contribution 

The contribution of the current research lies in the renewed and up-to-date 

definition of the role of the assessment coordinator that will include all the 

characteristics of the position and the connection with the partners in the educational 

process, as well as guidelines for the required training.  

The findings of the research will highlight the specialization in the field of 

knowledge as the focus of coordinator's role: his perception as a school assessment 

specialist will lend the coordinator and the position the authority of knowledge and will 

lead to specialization of the school in assessment, in the organizational-managerial 

aspect, as well as in pedagogical-didactic aspect, which have overlapping boundaries 

with the assessment coordinator. With research completion we will have a clear 

definition of the topics, which lie within the responsibilities of the assessment 

coordinator and who are his working partners.  

Research findings will have implications on the structure of the position and its 

institutionalization within the Ministry of Education. The research will serve as a good 

basis for universities and colleges training teacher in the process of selection of 

assessment coordinators for the studies, and for construction of syllabus tuned to the 

true needs of the assessment coordinator in his work.  
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Abstract. The purpose of this paper is to examine the values hidden in early childhood 

literature used by educators to impart values in their educational work in the various educational 

streams: in the state-religious, state, and state streams in the State of Israel. The study will focus 

on early childhood literary texts and check their human social values. The values in preschool 

children's literature are divided into two categories: universal values aimed at educating the 

child on how to behave in society, and individual values. The study will try to examine the 

differences between the two types of values by analyzing children's literature from the three 

streams, in addition to interviews with Arab teachers and Jewish writers alike.  

Keywords: values, religious state education, state education, Arab state education, 

early childhood, children's literature.  

Values: In the opinion of many scholars, value is: It is an ongoing belief that 

one's conduct or state of affairs is personally or socially preferable to one's or others' 

[Ibn Shoshan, 1993; Bystrov, Barber, 2010]. A value system is the ongoing organization 

of beliefs in relation to desirable behavior or states of affairs, according to a ranking of 

priorities. Values influence behaviors and shape the everyday experiences of our lives. 

Usually, we are aware of the existence of values when we experience a "value collision", 

that is, when we perceive a conflict between "good" and "bad " .  

The values are divided into two parts: the terminal values - eternal, finite values, 

which pertain to ideals, examining the goals of human being and describing a kind of 

ultimate goal for humanity. Such as: equality, peace, love, happiness, freedom, self-

respect, the love of the people and the homeland, independent thinking, honesty, justice, 

consciousness and more[Amitai, 2011] . 

Instrumental Values - The values in this group are used to realize certain goals. 

The values in this set are means of obtaining other values, and they usually express the 
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nature of behavior. For example: responsibility, fairness, achievement, discipline, 

manners, mutual help, diligence, consideration for others, kindness, forgiveness, logic, 

cleanliness. From this we learn that values are divided into three dimensions: Ethical-

Social Dimension: Personal Beliefs about Preferred Behaviors. Economic-pragmatic 

dimension: Orientation of efficiency, performance and discipline. And emotional-

developmental dimension: the source of motivation for self-realization [Amitai, 2011] . 

The concept of value emphasizes the emotional and recognizable element, and 

it is because values determine our worldview. Likewise, values affect the motivating 

component as they affect the way we behave [True, 2011]. Based on this, many studies 

in the field indicate that our behavior and attitudes predict the values we train.  

Education for controversial values in the world and in Israel. And you are at the 

center of the role of the state in imparting values. There are many disagreements on this 

issue. The company chooses based on its values to which educational stream it sends its 

children. There are three main streams in the state, in the education system that express 

the country's value spirit[True, 2011]. State education means education provided by the 

state according to the curriculum, with no affiliation to a party, sect or other organization 

outside the government, and under the supervision of the minister or anyone authorized 

by him. Religious state education means state education, but its institutions are religious 

according to their way of life, curriculum, teachers and supervisors . 

 Arab state education means state education, but its institutions are Arabs 

according to their way of life, curricula, teachers and supervisors [Compulsory 

Education Law, 1953]. Arab education was re-established after the establishment of the 

State of Israel. The Arab education system was completely destroyed after the 

establishment of the State of Israel, and the departure of many teachers. Despite the 

establishment of this stream, he suffers from constant discrimination. The causes of 

discrimination are deeply rooted in the political system. The criteria for cultivation 

indices and the national priority that qualify for resource benefits are among the most 

prominent factors in generating budgetary gaps. Since the 1960s, the Ministry of 

Education has been pursuing a policy of transferring additional resources to schools 

with poor achievements, but until 1994 the policy was implemented only in Jewish 

schools. Instead of adopting a uniform eligibility definition for all localities in Israel in 

the 1990s, the ministry decided to set different measures of eligibility for Jewish and 

Arab schools, in a way that discriminates against Arab education. In response to the 

High Court's demand to respond to an argument about unreasonable budgetary 

disparities in education, the Shoshani Commission was established in 2003, which 

changed the criteria of the Cultural Index and slightly improved the budget of the Arab 

education, but the criteria are still discriminatory [Jabareen, 2012] . 

The government's decision in 1998 to allocate resources to schools in localities 

that are a national priority and provide them with many benefits has also deepened the 

discrimination of Arab education. Of the 535 local priorities, only four were Arab. In 

2003, there were improvements, of which 418 local priority localities had 14 Arab 

localities, but the discrimination is still clear (Abu-Saad, 2006. In 2006, the High Court 

of Justice ordered the Ministry of Education - following a petition by organizations 
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representing the Arab public - that the decision is illegal In light of this, the Netanyahu 

government established a new localities map in 2009, with 40% of Arab localities 

[Karayanni, 2012], but the discrimination was reversed: the decision left the government 

ministers with the authority to set the criteria according to which the budgetary benefits 

are distributed among the localities. "Given budgetary constraints, budgets will be 

distributed at most to 25% of the country's population included in the new map" 

[Agbaria, 2013].  

The three streams in education in Israel are designed to provide parents with 

their beliefs that they can educate their children to the values they believe in. Teaching 

the values of his thinking begins at an early age. Early childhood is seen as of great 

importance, defined in the professional literature of the early years of the child's life 

from birth to age five [Purity, 2014]. Early childhood is seen as of particular importance 

as it serves as a starting point for moral values education, due to the concept of moral 

maturity as a structural development. The concept of membership is one of the concepts 

close to the child's values education. The membership process is created through active 

mediation of socialization agents including parents and educators, and through social 

experiences. These processes of internalization and the inclusion of socio-cultural data 

enable the child to adapt to the needs of his physical environment and the demands of 

his social environment. Costello and others [Costello, 2012 ]found that elementary 

school children are able to distinguish between different value areas and use them as 

criteria for judgment. This process of value perception begins at an early age and enables 

the formation of values . 

The religious approach to soft education claims that the child is as a material in 

the creator's hand and the adult's duty to educate by passing on the tradition of the ages. 

The trend is to educate the child in the religious way. The verse, "even if Yezkin does 

not remove it - my own, etc. " [Bystrov, Sefer, 2010]. Considered the cornerstone of 

Judaism, which sees the importance of educating children on the knees of the Torah of 

Israel. State education, on the other hand, considers education to be of universal value, 

but does not give up the teachings of Israel, which takes away from it the values that do 

not contradict secular beliefs [Schickmenter, 2016] . 

Arab education since the establishment of the State of Israel, and until the mid-

1990s has refrained from discussing national values that emphasize Palestinian Arab 

identity. Detachment between identity elements and children, from 1948 to the 1990s, 

affected the Arab child in the State of Israel. Writing for children and adults could not 

touch the values that characterize Palestinian Arab society in Israel. This is because 

military censorship has prevented children's writers from discussing national issues, and 

so children's literature has become empty of identity values [Sheikmenter, 2016].  

Children's literature is literature intended for preschool children, up to 

adolescence. Children's literature is characterized by lightness and simple language to 

enable children to enjoy and enjoy the literary work. Children's literature was part of 

folk tales, written for adults or in relatively simple language. In the twentieth century, 

teachers and writers began to write to children in a more deliberate way, in the sense 

that they specialized in more children's literature [Izhar, 2014]. Hebrew children's 
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literature was very little. Started at the beginning of the last century, by a few writers. 

Bialik and Levin and Halperin and Kipnis were the pioneers of Hebrew children's 

literature. In my work, I will focus on all three, as pioneers of Hebrew literature in the 

Jewish community before the establishment of the State of Israel, and as founders of 

Hebrew children's literature [Yizhar, 2014].  

Author Leah Goldenberg divides children's literature into two recipients, the 

first child and the second the author's way. The connection between the two recipients 

leads to the success of the literary work. The writer during writing incorporates his 

concept of what he writes for [Rosenthal, 2012; Brown-David, 2010]. And so the goals 

of the children's literature according to Lea Goldberg are set according to her 

worldview. Children's Literature According to Leah Goldenberg's view, her role is to 

educate children on tradition and nationalism. In front of the poor stood the aesthetic 

humanist ideal. She saw in front of the poor a well-educated man with a broad culture 

and had to be educated according to Hebrew literature and language. And for that 

purpose rich language must be used. Leah's writing rests on the following goals: to 

interest the child by providing reading books; Satisfy the child's natural curiosity and 

solve the riddles of the world around him; Expand his world and horizontally. Hence, 

satisfying the needs of the child shapes his personality as a person of broad culture . 

Leah Goldenberg, unlike other writers, faced poor humanistic literary goals, 

unlike other writers whose main purpose is to educate nationalism for the renewal of 

the Hebrew language. Against all this, Leah Goldenberg differs from the other Hebrew 

writers who wrote for children [Claudy, Yonen, 2016] . 

The literature written for children is also good for adults. Good literature must 

be good for adults too. Children's literature must be written according to two principles 

[Sheikmenter, 2016]: Defining principles through billing; Define the negative way. 

Through these two concepts you can learn about the importance of writing for children. 

And on the basis of these two principles, the children's writer must adhere to a number 

of principles: the story element is of great importance to the story of the story and the 

content the story conveys; The good ending, it is very important in the child's world that 

is important to the child, and the child's mental and developmental ability must be taken 

into account; The humor in its definition is considered one of the important elements in 

children's literature; Satisfying the child's imagination through fairy tales and 

practicalities [Sheikmenter, 2016] . 

Many writers place great importance on children's writing, based on a great deal 

of knowledge in the child's developmental stages. Varies according to the age of the 

child. Successful children's writers divide their writing into three stages from age 0 to 

age 2, based on pictures and word. From 3 to 4 sentences and pictures, and from 5 to 6 

there is a comparison between the text and the pictures. From the age of about 7 to 10, 

the text is more buzzing. With the purpose of giving the child, you could expand your 

mind. The changes in writing style depend on the child's development and ability to 

understand the text [Claudy, Yonen, 2016].  
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Conclusion 

Many writers against bad writing both in terms of software and in terms of form 

and style. Goldenberg believed in the importance of writing according to the child's 

perception, but resisted the decline in his intellectual level and adaptation to the little 

boy's taste. She said the decline in the taste and desire of the little boy leads to poor 

writing. Poor writing according to Goldenberg is limited vocabulary writing, creating a 

person who does not mature [Edri, Movshovitz-Hadar, 2013]. Goldenberg objected to 

her midwife's understanding that she was bad writing. And so, according to Leah 

Goldenberg, bad writing is writing, which goes down to the little boy's level and creates 

a person who does not grow up. This concept greatly dominated Israeli children's 

literature in Hebrew, which influenced Arabic writing as well. With a certain disability. 

That is, the Arab writers since the establishment of the state until the 1990s have 

refrained from writing, on issues of a political nature or issues that discuss the child's 

Arab identity, but with more educational values, designed to create a law-abiding 

citizen, cut off from his national identity as an Arab living in the State of Israel.  
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Abstract. The development of visual language is an important component side of 

educational process of architect students of Technical University of Moldova, being also a 

necessity in both visual teaching and communication. Forming architect student's sensitivity in 

authentic greatness is being the main commitment in higher education institutions with artistic 

orientation, which is being realized by practical methods based on observation, investigation, 

analysis, research and detailed study of some renowned works, themes explored in different ages 

meant to give a clear picture of today's art. This research examines and harnesses the validation 

of some conceptual approaches based on practicing and development of visual language of 

architect student throughout aesthetic as a dimension of social life. The development of a new 

program would stimulate the activity of students and their pleasure through visual language.  

Rezumat. Dezvoltarea limbajului vizual constituie o parte componentă importantă în 

procesul instructiv- educativ al studenților arhitecți din Universitatea Tehnică a Moldovei, fiind 

totodată o necesitate în comunicarea și educația vizuală. Educarea și formarea sensibilității a 

studentului arhitect pentru frumosul autentic rămâne a fi o obligație în instituțiile superioare de 

învățămînt cu profil artistic, realizându-se printr-un complex de metode și acțiuni practice 

centrate pe observație, investigație, analiză; cercetarea sau studierea minuțioasă a unor lucrări 

cu renume; subiecte explorate în diverse epoci menite să dea o imagine clară în ceea ce privește 

mesajul artei actuale. Cercetarea dată analizează și valorifică validarea diverselor abordări 

conceptuale cu accent pe formarea și dezvoltarea limbajului vizual la studenții arhitecți prin 

prisma esteticului ca dimensiune a vieții sociale. Solicitarea și elaborarea unui nou program ar 

stimula activitatea studentului arhitect și bucuria exprimării prin intermediul limbajului vizual.  

Termeni-cheie: aspecte, limbaj vizual, dezvoltarea limbajului vizual, funcționalitatea 

limbajului vizual, comunicare, artă vizuală, formarea estetică, studenți arhitecți.  

Keywords: aspects, visual language, visual language development, visual language 

functionality, communication, visual art, the aesthetic creation, architect students.  
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„Operele de artă nu sunt simple simboluri,  

 ci adevărate obiecte necesare vieții în grupuri sociale” 

 Pierre Francastel 

Trăim într-o societate dominată de mijloace de comunicare iconice, cu un 

limbaj vizual sofisticat, sugerând generarea unor înțelesuri și mesaje ascunse. O creștere 

vădită a interesului pentru decodarea și descifrarea mesajelor care astăzi se transmit cu 

acest sistem de comunicare se datorează și dezvoltării tehnologice, care a avut loc în 

societatea occidentală începând cu anii șaizeci, alături de care a evoluat limbajul vizual. 

Actualmente, orice imagine, operă de artă, sculptură sau edificiu intenționează să 

transmită o anumită informație, reprezentând simbolic conținutul și conceptualizarea sa. 

Această lucrare reprezintă o abordare educațională centrată pe aspectele dezvoltării și 

formării limbajului vizual la studenții arhitecți, necesar în activitatea profesională în 

crearea și structurarea formelor semnificative. Un mod de exprimare mai confuz se 

resimte atât în schițele, crochiurile, lucrările pe întreg semestru cât și în proiectele finale 

ale studenților arhitecți, ceea ce denotă problema educației vizuale. Studentul arhitect 

trebuie să fie conștient că limbajul vizual este utilizat ca vehicul de comunicare de-a 

lungul istoriei noastre, este ceva cotidian, ceva ce ne înconjoară și cu care intrăm în 

contact mereu. În sec al XXI-lea, considerat epoca tehnicii și a comerțului, societatea 

actuală mai are nevoie de idei inovatoare arhitecturale care transmit emoții pure, 

convingătoare atât ca prezență estetică, cât și ca referință simbolică.  

 În dezvoltarea și percepția artistică a limbajului vizual, în plan teoretic 

propunem să examinăm cele mai comune noțiuni care reflectă trăsăturile artei vizuale, 

identificarea conceptului de limbaj vizual, metalimbaj, mesajul și funcțiile limbajului, 

comunicarea vizuală, semiotica vizuală. Înainte de a analiza diferite aspecte ale 

limbajului în sfera artei vizuale, credem necesară o prezentare a noțiunii generale a 

domeniului „artă”.  

 În viziunea autorului C. Ailincăi, arta reprezintă o entitate convențională 

căreia i se atribuie o altă sferă în fiecare epocă, iar receptarea ei nu poate fi bazată pe 

un criteriu general valabil pentru toate timpurile [1, p. 20].  

 Pornind de la examinarea operelor marilor artiști ai Renașterii, precum picturile 

lui Leonardo da Vinci, Rafael și sculpturile remarcabile ale lui Michelangelo 

Buonarroti, decodificarea se făcea prin „legea asemănării” cu realitatea înconjurătoare. 

Actualmente, preocupările contemporane ale marilor artiști este de a reflecta prin artă 

realitatea într-o nouă formă, dar și de a da naștere noilor practici și modalități de 

exprimare artistică, experimentând, transformând și schimbând viziunile estetice. Ei 

renunță la transcrierea obiectivă a realității, la toate canoanele clasice de până acum și 

sunt preocupați de mesajul operelor, transmis prin limbaj vizual (linii, forme și culori, 

jocul de lumină și culoare, volume în diverse tehnici etc.). Astăzi obiectele discursului 

estetic apar sub o altă formă, cu un alt mesaj și cu alte coduri de judecare. În acest sens, 

Francastel relatează: punțile de legătură cu Renașterea sunt rupte, întrucât valorile care 

îi înteresează pe artiști - ritm, viteză, deformări, plasticitate, mutații, transferuri - 

coincid cu formele generale ale activității fizice și intelectuale ale timpului nostru 
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[Apud 1, p. 20-21]. Din perspectivă estetică, arta actuală necesită o descifrare clară ce 

ține de „paradigma semiotică de cunoaștere și de explicare a limbajului vizual” 

 Autorul C. Cucoș analizează și definește conceptul de artă ca o formă de 

comunicare între individualități, un drept limbaj ce mediază efecte, stări de spirit, 

cunoștințe etc [2, p. 49], în comparație cu afirmațiile unor teoreticeni care refuză 

însușirea de limbaj al artei. După părerea lor, limbajul vorbirii și al scrisului sunt 

prioritare limbajului artistic, susținând că materiile artelor plastice și ale muzicii nu pot 

fi denumite limbaj, fiind considerate lipsite de sintaxă sau de o semantică. În 

corespundere cu aceste limbaje, semnele artei nu ar fi capabile să transmită unele 

semnificații. Contrar acestor viziuni, apar ideile lui Nelson Goodman [Apud 2, p. 113], 

care consideră comunicarea vizuală drept un sistem sintactic cu o mare bogăție de 

sensuri și informații, iar opera de artă prezintă „simptome ale (prezentei) esteticului”. 

Potrivit autorului I. Popescu-Brădiceni „arta este un limbaj care necesită o interpretare” 

[6, p. 10].  

 În viziunea pedagogului și profesorului universitar C. Cucoș [2, p. 52], totuși 

limbajul artistic nu este dublura limbajului verbal, mai curând devine un sistem de 

comunicare sau un metalimbaj care ilustrează diverse realități prin utilizarea mijloacelor 

variate. În opinia autorului, limbajul artei apare cu funcția de a comunica unele gânduri, 

sentimente, „având valoare de cuvânt”. Analizele dezvoltate de teoreticianul și criticul 

de artă american Rosalind Krauss cu precădere asupra curentului cubist și modalității 

de realizare a colajelor prin utilizarea semnelor grafice, tehnicii artistice și a mijloacelor 

caracteristice artelor vizuale, evidențiază semnificația iluzionistă a profunzimii spațiale. 

Una dintre lucrările celebre ale marelui pictor cubist Georges Braque, Vioară și Ziar 

(1932), este luată drept exemplu datorită elementelor și jocului de forme, poziție și 

proporții care redau nu numai profunzimea imaginii, dar apar ca semnificanți simbolici 

ai acesteia, de ordin lingvistic, scrie Krauss. Conform studiilor stabilite de R. Krauss, 

imaginea tablourilor cubiste tratate bidimensional reușește să redea spațialitatea 

tridimensională prin interpretarea unor combinații de elemente convenționale cu 

caracter semantic. Prin urmare, observațiile făcute de R. Krauss sunt o dovadă precum 

că colajul devine un metalimbaj al vizualului, de vreme ce vorbește despre spațiu fără 

să-l folosească, figurează figura prin continua suprapunere a fundalurilor, poate vorbi 

pe rând despre lumină și umbră prin subterfugiul textelor scrise [Apud 5, p. 105].  

 Potrivit autorului Rene Huyghe [Apud 2, p. 50], limbajul imaginilor reprezintă 

o zonă a vieții interioare diferită de cea a ideilor din care se nutresc cuvintele; se 

întâmplă s-o abordeze pe aceeași, dar nu din același unghi. H. Focillon [Apud 2, p. 52], 

afirmă că forma semnifică ea însăși. În aceeași ordine de idei, semioticianul și 

esteticianul italian Umberto Eco, susține că opera de artă, comparativ cu alte sisteme de 

comunicare, reprezintă un sistem de semne care posedă caracteristici de ordin estetic, 

iar modul în care mesajul artistic este transmis de către autor rămâne a fi unul esențial. 

Eco consideră că opera de artă poate fi interpretată în mai multe feluri având, „în mod 

constitutiv, mai multe semnificații”. Sinteze teoretice și filosofice ale autorului 

referitoare la comunicarea prin artă pun în discuție codificările mesajelor operelor 

contemporane, luând drept exemplu creația marelui pictor american J. Pollock, adept al 
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expresionismului abstract. Astfel, se explică procesul de receptare și decodificare 

nemijlocită a lucrurilor gestuale și a fenomenelor naturii prin expresivitatea picturilor 

concepute de Pollock, care reprezintă intersectarea și suprapunerea unor linii și culori 

cromatice [Apud 5, p. 113].  

În același context, autoarea M. Acaso examinează funcția comunicativă a 

limbajului vizual care contribuie la formarea ideilor noaste despre lume, obținute 

datorită simțului vizual [8, p. 22]. Autoarea afirmă că știința bazată pe problemele 

comunicării prin limbajul vizual se numește semiologia imaginii sau semiotica vizuală, 

care studiază semnificația mesajelor prin limbaj vizual, iar limbajul reprezintă codul 

specific al comunicării vizuale [Ibidem, p. 24-25]. Din perspectiva estetică arta actuală 

necesită o descifrare clară ce ține de paradigma semiotică a limbajului vizual, de 

cunoașterea, expunerea și perceperea acestuia. Pentru a recunoaște semnificația vizuală 

a lucrărilor artistice trebuie să cunoaștem un set de reguli care cuprind studiul semnelor. 

În viziunea pedagogului C. Cucoș „o semiotică a limbajului artistic nu poate „coborî” 

la acele semne care nu sunt relevante estetic”, trebuie să fie expresive, determinate de 

funcția artistică [2, p. 53].  

 Una dintre concepțiile filosofului român Nae Cr. cu privire la operele artei 

vizuale, luate drept sisteme de comunicare, codificate prin multitudinea de semne 

„reflectă și anumite comportamente, atitudini, practici, convingeri, valori estetice, 

politice, sociale dominante”. Potrivit autorului, semnificațiile operelor artistice pot fi 

decodificate prin „competență specifică – familiarizarea cu limbajul artei sau cu 

convențiile stilistice ale epocii sau culturii reflectate” [5, p. 103-104]. Ca exemplu în 

acest sens, pentru a reprezenta „înălțarea” și nu „coborârea” din ceruri a lui Isus Hristos, 

trebuie să ne familiarizăm cu cultura creștină, iar pentru redarea focului medieval de a 

nu fi confundat cu reprezentarea Iadului, ne informăm din arta Medievală [Apud 5, p. 

103]. Simbolurile semnifică lucruri complet diferite în contexte diferite – „peștele” – 

simbol al apelor, considerat un acrostih pentru numele lui Hristos (cuvântul grecesc 

Ichthys – pește) adesea întâlnit pe vechile monumente creștine; în iconografia 

popoarelor indoeuropene, peștele reprezintă simbolul fecundității și înțelepciunii după 

Heinze, iar în iconografia artiștilor creștini, dacă duce un vas în spinare, simbolizează 

pe Hristos și biserica lui, mai este asociat cu rombul și întâlnit îndeosebi pe sulurile 

babiloniene [6, p. 10-11]; 

 Potrivit observațiilor de mai sus, operele artei vizuale, imaginile artistice, 

reprezentările, iconice, grafice, plastice, sculpturale, arhitecturale sunt termeni cu 

caracter vizual care apar în fața privitorului ca semnificate simbolice, coduri sau 

interpretări de semne care sunt neînțelese datorită expresiilor ideologice estetice sau 

caracterului său dificil. Totodată, limbajul vizual, numit și limbaj artistic, limbajul artei 

vizuale rămâne a fi un sistem de comunicare cu intenția de a transmite o anumită 

informație, noi emoții, sentimente, practici, valori, reprezentând simbolic conținutul 

ideilor inițiale ale artistului. În urma acestei analize, putem menționa că comunicarea 

vizuală funcționează prin codul ce transmite informația – limbajul vizual. Uneori prin 

utilizarea sofisticată a limbajului vizual se transmit și mesaje clare.  
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 Procesul de formare și dezvoltare a limbajului vizual cu caracter estetic la 

studenții arhitecți ar putea fi determinat și de un anumit „climat cultural, de matricea 

ideologică a unei epoci” [2, p. 54]. În acest sens, considerăm că este oportun să 

examinăm funcțiile limbajului artistic stabilite de către D. Mihăilescu care afirmă că 

„limbajul nu poate fi redus numai la momentul transferului de informații” [3, p. 41]: 

- funcția de fixare (în cazul dat limbajul fixează o experiență individuală sau de 

grup, reflectând ceva simbolic, forme specifice care reprezintă realități obiective și 

subiective din lumea înconjurătoare) [Ibidem, p. 42]; 

- funcția de exprimare (limbajul exprimat în semne adecvate, purtătoare de 

informații; în acest caz obiectele, fenomenele și procesele sunt înlocuite cu simboluri 

care sunt capabile să reprezinte anumite semnificații caracteristice; funcția limbajului 

este de a exprima și comunica un anumit conținut codificat, fie grafic, fie pictural, fie 

vizual, care este utilizat în timp și spațiu) [Ibidem, p. 42-43]; 

- funcția de comunicare (dialogul în artă, între emițător și receptor apare diferit 

de dialogul vorbit; în acest caz emițătorul se exprimă utilizând limbajul plastic sau 

grafic, iar receptorul răspunde în altul verbal, fapt ce explică pierderi de sens; schimbul 

de informații prin intermediul unor simboluri semantice și estetice este sesizat datorită 

sensibilității și înțelegerii umane, capabil să perceapă contexte, nuanțe și sensuri; în 

acest caz emoțiile ușurează comunicabilitatea în artă) [Ibidem, p. 43-44]; 

- funcția de cunoaștere (limbajul artistic contribuie totodată la procesul 

cunoașterii. Un artist, sculptor, arhitect prin realizarea operelor cu diverse semne și 

simboluri specifice fiecărui limbaj, pe lângă informațiile fixate, exprimate și comunicate 

transmite cunoștințele acumulate în urma experienței sistematizate; iar prin limbajul și 

funcțiile sale cognitive receptorul descoperă cunoștințe, date, evenimente despre opera 

și mesajul transmis.); 

- funcția de influențare (decodarea și perceperea limbajului operelor vizuale 

sensibilizează mai ușor spectatorul; cu cât mesajul unei opere este mai convingător, cu 

atât funcția de influențare a limbajului este mai mare; prin limbaj se înțelege și stilul 

unui artist care poate sensibiliza receptorul, influențându-l totodată) [Ibidem, p. 45].  

 Observațiile lui Mihăilescu cu privire la funcțiile limbajului se dovedesc a fi 

esențiale, pentru că țin de geneza lui. Însuși faptul că apariția lui a fost din necesitatea 

omului de a comunica gândurile, sentimentele, experiențele, limbajul vizual dobândește, 

în urma unui proces individual, semnificații semantice prin semne estetice și artistice, 

structuri și valori, care trebuie să fie cunoscute și decodificate de studentul arhitect 

pentru a putea crea mesaje proprii. În corespundere cu fenomenul mesajului alcătuit și 

format prin comunicare, Rene Berger susține că „arta transformă actul de comunicare 

într-o geneză” [Apud 2, p. 70] și pentru descifrarea unor mesaje transmise de limbajul 

vizual, propune o metodă de cunoaștere estetică: I – familiarizarea și cunoașterea 

artistului (epoca, curentul, influențele și tendințele specifice); II – cercetarea datelor 

despre opera studiată (genul lucrării, ideile și subiectele de inspirație); III – analiza 

estetică a lucrării (pornind de la limbajul vizual, organizarea compoziției, spațiului 

plastic, linii, forme, culori, volume, tehnica și maniera de lucru etc.) [Apud 3, p. 45].  
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 În domeniul artei există numeroase exemple care atrag atenția asupra forței 

limbajului artistic: conceptul lansat în arta simbolică a porumbelului nu mai semnifică 

specia sa, dar pacea; motivul ghetelor, culoarea galbenă apar ca simboluri personale în 

picura lui Van Gogh [2, p. 61]; în creația lui Francisco Goya se resimte ura, spaima, 

disprețul în fața războiului prin intermediul culorilor sumbre și întruchipările 

monstruoase ale unor personaje; o lume fantastică este întruchipată în lucrările lui 

Bosch, determinată de puterea viziunii proprii [Ibidem, p. 91]; iar Paul Klee analiza 

creațiile sale cu o remarcă: „arta nu reproduce vizibilul, ci face vizibil” [Ibidem, p. 53].  

 Tot aici Mihăilescu precizează: „cu cât cercetarea unei opere artistice, respectiv 

a limbajului folosit, este mai temeinică și realizată monografic în manieră 

interdisciplinară, cu atât mai mari sunt șansele de a pune în circulație adevăratele 

semnificații ale lucrării respective, cu atât mai certe devin consensurile aposterior 

codificate” [3, p. 46].  

 Urmărind obiectivele educaționale în dezvoltarea sensibilității, percepției 

artistice a studentului arhitect pentru cunoașterea și practicarea limbajului vizual, 

totodată aplicând și promovând tehnologiile educaționale moderne, presupunem un 

climat favorabil pentru potențialul său creativ. Considerăm că obiectivele strategice 

pentru dezvoltarea limbajului vizual pot urmări patru pași esențiali. 

1. Promovarea cunoștințelor fundamentale despre limbaj vizual, instrumentele 

limbajului vizual, artă vizuală, funcțiile artei vizuale, mesajul vizual.  

2. Prezentarea mecanismelor de funcționare a limbajului vizual în diverse 

lucrări sau opere de artă din diverse epoci în cadrul expozițiilor interne și externe.  

3. Formarea unei culturi estetice în baza unor informații științifice, unor critici, 

opinii a marilor filozofi, esteticieni, critici de artă, arhitecți, artiști plastici din țară cât și 

de peste hotare, pentru ca studentul arhitect să-și poată forma propria viziune.  

4. Implicarea în diverse proiecte artistice precum – olimpiada la pictură, 

expoziții cu profil artistic, expoziții – concurs la diverse disciplini de specialitate precum 

desen artistic, pictură, sculptură, proiectare etc.  

 În urma experienței estetice ajungem să percepem diferențe, nuanțe, contraste 

umane în timp și spațiu, să înțelegem lucrurile în esență de o importanță culturală fiind 

apreciate la justa lor valoare [2, p. 14]. A dezvolta limbajul vizual la studenții arhitecți 

este important, pentru că el reprezintă instrumentul de bază în crearea și formarea 

viziunii profesionale, bazată pe valori estetice. În zilele de azi frumosul și adevărul sunt 

apreciate și percepute diferit, se experimentează prin jocuri de culori, linii, forme 

inovative cu accent pe expresivitatea artistică fără a cunoaște mesajul și semnificația în 

sine a limbajului. Pe lângă reflectarea specificului activității profesionale, limbajul 

scoate în evidență și nivelul cultural al studentului arhitect, și nivelul său de inteligență. 

Dacă ar fi să analizăm frumusețea artistică care persistă în fiecare element al edificiului 

ahitectural actual, pentru a percepe cu adevărat frumusețea formelor geometrice bazată 

pe studiul proporțiilor și al armoniei, contemplarea estetică și ideea concenceptuală a 

lucrărilor ar fi mai aproape de arta abstractă. Paradox, dar anume acest curent al artei 

contemporane „a recuperat acea idee de armonie geometrică ce ne-ar duce cu gândul la 

epoca esteticii proporțiilor: arta abstractă” [7, p. 417]. Arta abstractă elaborează o 
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estetică bine închegată a viziunii artistice, „ne propune forme pure de la geometriile lui 

Mondrian, la marele pânze monocrome ale lui Klein, Rothko sau Manzoni” [Ibidem, p. 

417].  

În concluzie. Perspectiva cercetării științifice este obiectivată de: stabilirea 

fundamentelor teoretico-metodologice în valorificarea aspectelor de dezvoltare a 

limbajului vizual la studenții arhitecți, de identificare a semnificației conceptelor de 

limbaj vizual, comunicare și educație vizuală, procesului de percepere și decodificare a 

artelor vizuale, în funcție de contextul și mesajul lucrării, care are un impact estetic 

asupra receptorului-observator. Considerăm esențial în domeniul arhitecturii, sculpturii, 

picturii, desenului, proiectării, în comunicarea vizuală, bazată pe puterea mesajului 

semantic, să se acorde mai multă atenție limbajului vizual, observațiilor și cercetărilor 

istorice, care ne informează și care diferă de la o epocă la alta prin diversitatea creativă 

și semnificativă a limbajului. Ca o ultimă observație „arta ca limbaj al formelor 

concretizate în volume arhitecturale construite din piatră sau din materie sonoră, este, 

în germene, sămânța din care se poate ridica vrejul fermecat” [4, p. 74].  
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Abstract. The social dynamics of the last decades bring to the contemporary world a 

series of challenges to which the field of education cannot remain indifferent. The skills, values 

and attitudes that our students need for personal and social success cannot be fully trained 
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through the classical school disciplines. The new education has the obligation to bring the 

educational process closer to the daily life of the students and to the needs of the community in 

which they live. The complexity of the roles that students will play today in the future society, as 

autonomous beings, family members, citizens, up to that of the subject and object of multiple and 

various successive life experiences, which will help him to know and manifest as free and 

creative. The focus is on overcoming rigid boundaries, moving towards awareness, cooperation, 

critical and creative thinking, towards adaptability and the ever changing world interpretation. 

Can traditional education respond to such a challenge? The key to success lies in designing, 

organizing and conducting a didactic approach in, from and beyond any discipline - 

transdisciplinary approach to learning.  

Rezumat. Dinamica socială a ultimelor decenii aduce în fața lumii contemporane o 

serie de provocări faţa de care domeniul educației nu poate rămâne indiferent. Competențele, 

valorile și atitudinile de care au nevoie elevii noștri pentru reuşita personală şi socială nu pot fi 

formate în întregime prin intermediul disciplinelor şcolare clasice. Noua educaţie are obligaţia 

de a apropia procesul educaţional de viaţa cotidiană a elevilor şi de nevoile comunităţii în care 

aceștia trăiesc. Complexitatea rolurilor pe care le vor juca elevii de azi în societatea viitoare, 

de la acel de fiinţă autonomă, de membru al familiei şi al unei colectivităţi, de cetăţean şi 

producător, până la acel de subiect şi obiect al multiplelor şi diverselor experienţe de viața 

succesive derivă din conexiunea competenţelor transferabile. Oare poate învăţământul 

tradiţional să răspundă unor asemenea deziderate? Cheia succesului se afla în organizarea şi 

realizarea unui demers didactic în, între şi dincolo de orice disciplină -abordare 

transdiciplinară a învăţării. 

Keywords: challenges, educational process, success, cooperation, critical thinking, 

transdisciplinar.  

Termeni - cheie: provocări, succes, progres educaţional, cooperare, gândire critică, 

transdisciplinar.  

Rapiditatea schimbărilor sociale ce se petrec în ulimele decenii plasează 

accentele pe o serie de provocări faţă de care segmentul educaţie nu poate rămâne 

indiferent. Pentru a reuşi personal şi social, educabilii au nevoie de competenţe şi 

cunoştinţe care întrunesc necesităţile specifice dezvoltării personale, cerinţele pieţii 

forţei de muncă şi ale fiecării comunităţi. Aşteptările în raport cu priorităţile actuale sunt 

caracterizate printr-un proces dinamic de schimbare şi urmărec nevoile de cunoaştere şi 

de dezvoltare ale elevilor cu provocările societăţii cunoaşterii şi cu cerinţele de calitate 

şi de eficienţă valorificate la nivel european.  

Tehnologia progresează. Ştiinţa impulsionează dezvoltarea sa. Competenţele, 

valorile şi atitudinile pe care le dobândesc în şcoală trebuie să permită ancorarea fiecărui 

individ în lumea reală. Provocările economice şi industriale sugerează premize de 

contradicţii dintre posibilitaţile de dezvoltare de care dă dovadă elevul şi exigenţele 

impuse de către viaţa contemporană.  

Basarab Nicolescu este de părerea că deschiderea comportă acceptarea 

necunoscutului, neaşteptatului, imperevizibilului [4, p. 142]. În aceeaşi ordine de idei 

„Construcţia unei persoane trece în mod inevitabil printr-o dimensiune trans-personală” 

[Idem, p. 159] ceea ce impulsionează cu desăvârşire în faţa acestei situaţii este 

aglutinarea exhaustivă a activităţilor în contextul provocărilor actuale ale procesului de 

predare-învăţare-evaluare.  
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În plan de politici pentru învăţământul general al Republicii Moldova, 

Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării în anul 2019 ne oferă un produs major, 

Curriculum Naţional pentru învăţământul general, care determină componenta-cheie 

centrală pe finalităţi expuse în competenţe, rezultând din următoarele reglementări. 

 În baza art 11 (1) din Codul Educaţiei al Republicii Moldova finalitatea principală 

constă în „ formarea unui caracter integru şi dezvoltarea unui sistem de competenţe 

care include cunoştinţe, abilităţi, atitudini şi valori ce permit participarea activă a 

individului la viaţa socială şi economică”.  

 Conform misiunii învăţământului liceal definită în art. 30 al aceluiaş cod „ 

învăţământul liceal asigură dezvoltarea la elevi a competenţelor definite prin 

Curriculumul Naţional şi consilierea lor în alegerea traseului educaţional sau 

profesional individual către învăţământul superior sau învăţămîntul profesional 

tehnic postsecundar nonterţiar, în funcţie de potenţial, vocaţie şi performanţe”.  

 Cadrul de referinţă al Curriculumului Naţional defineşte competenţa ca „ un sistem 

integrat de cunoştinţe, abilităţi, atitudini şi valori, dobândite prin învăţare, a căror 

mobilizare permite identificarea şi rezolvarea diferitor probleme în diversre 

contexte şi situaţii” [1, pag 16].  

 Conform art. 11 (2) Codul Educaţiei urmăreşte formarea următoarelor competenţe-

cheie: 

a) competenţe de comunicare în limba română; 

b) competenţe de comunicare în limba maternă; 

c) competenţe de comunicare în limbi străine; 

d) competenţe în matematică, ştiinţe şi tehnologie; 

e) competenţe digitale; 

f) competenţe de a învăţa să înveţi; 

g) competenţe sociale şi civile; 

h) competenţe antreprenoriale şi spirit de iniţiativă; 

i) competenţe de exprimare culturală şi de conştientizare a valorilor culturale.  

 Cadrul de Referinţă al Curriculumului Naţional ne oferă o precizare a nivelurilor 

axonomice ale competenţelor şcolare ce succedă în următoarea structură: 

 a) competenţe - cheie / transversale / transdiciplinare; 

b) competenţe specifice disciplinei; 

c) unităţi de competenţă (pre-achiziţii) [1, pag. 26].  

Transversalitatea este parte integratoare a Competenţelor-cheie reflectate în 

Codul Educaţiei al Republicii Moldova cât şi în recomandările Consiliului Europei 

privind Educaţia în sec. XXI. Competenţele transversale se regăsesc nu numai în diferite 

domenii ale vieţii sociale, ci vizează interpătrunderea mai multor disciplini, sub forma 

integrării curriculare.  

Abordarea integrată, specifică transdisciplinarităţii, este reflectată în profilul 

absolventului pe niveluri şi cicluri şcolare. Atributele generice ale absolvenţilor şcolilor 

se fundamentează pe prevederile art. 6 din Codul Educaţiei „ idealul educaţional al 
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şcolii din Republica Moldova constă în formarea personalităţii cu spirit de iniţiativă, 

capabile de autodezvoltare, care posedă nu numai un sistem de cunoştinţe şi competenţe 

necesare pentru angajarea pe piaţa muncii, dar şi independenţa de opinie şi acţiune, 

fiind deschisă pentru dialog intercultural în contextul valorilor naţionale şi universale 

asumate”. Competenţele transdisciplinare pentru învăţământul liceal se dezvoltă 

progresiv şi gradual pe niveluri şi cicluri de învăţământ şi sunt descrise în patru atribute 

generice ale viitorilor cetăţeni.  

În Tabelul 1 sunt descrise specificaţiile profilului absolventului nivelului liceal 

de învăţământ.  

Tabelul 1. Profilul absolventului nivelul liceal de învăţământ [Apud 1, pp. 18 - 22] 

Persoanele cu încredere în propriile forţe 

demonstrează: 

 îşi pun în valoare şi aplică eficient 

competenţele; 

 demonstrează verticalitate şi rezilienţă în 

situaţii dificile şi adverse; 

 manifestă respect, se implică şi oferă ajutor 

dezinteresat celor care au nevoie de aceasta; 

 demonstrează curaj, iau atitudine şi se implică 

pentru a apăra ceea ce e moral; 

  îşi asumă valorile general-umane importante 

pentru o societate modernă liberă şi 

democratică; 

 analizează şi evaluează critic fapte, probleme, 

situaţii etc. ;  

 comunică asertiv şi persuasiv; 

 identifică şi preiau modele/ experienţe de 

succes de dezvoltare personală din contextul 

local, naţional şi universal; 

 îşi stabilesc scopuri concrete şi realizabile, 

pentru a excela în viaţa personală, socială şi 

profesională; 

 întreprind acţiuni concrete pentru a-şi valorifica 

potenţialul în vederea realizării scopurilor 

stabilite; 

 îşi asumă responsabilitatea pentru deciziile 

luate şi consecinţele acestora în timp; 

 urmăresc consecvent realizarea deciziilor 

asumate.  

Persoanele deschise către 

învăţarea pe parcursul 

întregii vieţi: 

 demonstrează conştiinciozitate 

şi perseverenţă în învăţare; 

 determină resurse şi 

instrumente care le facilitează 

învăţarea; 

 îşi evaluiază rezultatele 

obţinute şi stabilesc scopuri noi 

în învăţare; 

 îşi proiectează noi trasee de 

învăţare; 

 explorează informaţii privind 

moduri noi de abordare 

multiaspectuală a faptelor, 

fenomenelor etc. ; 

 se implică în organizarea şi 

oferirea activităţilor de 

învăţare formală şi nonformală 

pentru colegii lor; 

 explorează şi valorifică 

posibilităţile de învăţare 

informală existente în scopul 

dezvoltării personale, sociale şi 

profesionale.  
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Persoanele active, proactive, productive, 

creative şi inovatoare: 

 sunt adepţi unui mod de viaţă sănătos şi 

activ pe care îl promovează şi îl practică, 

respectând cerinţele şi principiile 

acestuia; 

 îşi adaptează discursul comunicativ în 

funcţie de contexte, situaţii, auditoriu, 

circumstanţe; 

 au abilităţi de lucru în echipă; 

 îşi asumă roluri şi responsabilităţi 

concrete în cadrul echipelor; 

 îşi asumă responsabilităţi pentru 

obţinerea succesului comun; 

 au o atitudine proactivă în depăşirea 

situaţiilor de problemă; 

 explorează modalităţi inovative de 

rezolvare a problemelor; 

 au abilităţi de planificare, organizare şi 

evaluare a activităţii; 

 identifică opurtunităţi pentru dezvoltarea 

competenţelor antreprenoriale; 

 manifestă flexibilitate şi adaptabilitate la 

schimbare; 

 evaluiază riscuri ale activităţii şi 

acţionează pentru diminuarea acestora; 

 utilizează capacităţile de autoevaluare şi 

autoanaliză a propriului potenţial în 

cadrul unor activităţi concrete; 

 îşi asumă în mod conştient rolul de lider 

la organizarea unor activităţi sau 

proiecte, în funcţie de pregătirea şi 

competenţele personale.  

Persoanele angajate civic şi 

responsabile: 

 acţionează asertiv în diverse situaţii şi 

contexte sociale, în diverse situaţii şi 

contexte sociale, în conformitate cu 

drepturile şi libertăţile cetăţeneşti 

promovând şi cerând respectarea 

acestora; 

  se implică activ în viaţa socială, 

culturală, economică şi politică a 

comunităţii, a lovalităţii, a ţării; 

  evaluează impactul implicării 

personale în dezvoltarea comunităţii; 

  iniţiază proiecte de soluţionare a 

problemelor de diferit gen din 

comunitatea lor şi în afara aceseia, cu 

mobilizarea tuturor părţilor 

interesate; 

  iniţiază activităţi şi proiecte pentru 

sprijinirea persoanelor aflate în 

dificultate.  

  îşi cunoşte şi apreciază propria 

identitate culturală; 

  manifestă înţelegere, respect şi 

toleranţă pentru diversitatea culturală, 

etnică şi confesională; 

  se implică în activităţi de promovare 

a identităţii culturale naţionale, în 

raport cu identitatea culturală 

europeană şi diversitatea culturală a 

lumii; 

  iniţiază proiecte de promovare a 

patrimoniului naţional istoric şi 

cultural în comunitate, în ţară şi peste 

hotarele ei.  

Strategia de dezvoltare a educaţiei pentru anii 2014 – 2020 „ Educaţia 2020” 

reliefiază obiectivele strategice pe termen lung ale politicilor educaţionale la nivel 

european ce rezidă în „ punerea în practică a învăţării pe tot parcursul vieţii şi a 

mobilităţii; creşterea calităţii şi eficienţei proceselor de educaţie şi învăţare; 

promovarea echităţii, coeziunii sociale şi cetăţeniei active; stimulare creativităţii şi 

inovării, inclusiv a spiritului antreprenorial, la toate nivelurile de învăţământ” [6, pp. 

36-37].  
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Învăţarea pentru o societate a cunoaşterii presupune plasarea accentelor pe 

calitatea procesului instructiv - educativ şi pe competenţele pe care tinerii le obţin în 

acest demers. O sarcină nu mai puţin importantă, pe care sistemul educaţional din 

Republica Moldova deja o realizează, rezidă în formarea şi dezvoltarea competenţelor 

digitale. Competenţa digitală este parte componentă a Competenţelor cheie stipulată în 

art. 11(2) din Codul Educaţiei al Republicii Moldova. Ea implică utilizarea cu încredere 

şi mod critic a tehnologiei din societatea informaţională şi deci abilităţile de bază privind 

tehnologia informaţiei şi comunicării ” [Idem, p. 38].  

Direcţia strategică 3, Integrarea eficientă a TIC în educaţie „constituie motorul 

de dezvoltare socioeconomică competitivă la nivel global al ţării”. Obiectivele 

specifice 3. 1, 3. 2 şi 3. 3 descrise în acţiunile prioritare punctează susţinerea tinerilor în 

vederea participării active la construcţia şi dezvoltarea unei societăţi a cunoaşterii ” 

[Idem, p. 46].  

La nivel de politici educaţionale, MEEC a stabilit Standarde de competenţe 

digitale pentru cadrele didactice din învăţământul general şi Standarde de competenţe 

digitale ale elevilor din ciclul primar, gimnazial şi liceal. Standardele digitale vizează 

competenţele digitale ca fiind „sisteme integrate de cunoştinţe, abilităţi, atitudini şi 

valori, formate şi dezvoltate prin învăţare, care pot fi mobilizate pentru a identifica şi 

rezolva problemele caracteristice ce apar în procesul acumulării, păstrării, prelucrării 

şi desiminării informaţiei cu ajutorul mijloacelor oferite de tehnologia informaţiei şi a 

comunicaţiilor”[5, p. 3].  

Fuzionarea activităţilor transdisciplinare în contextul dezvoltării competenţelor 

comunicative într – o limbă străină şi celor digitale sunt impulsionate de cerinţele 

domeniului de formare descrise în Descrierea calificării asistent programator pentru 

specialitatea Programare şi Analiză produselor de Program care rezidă în: 

 crearea unui mediu de învăţare autentic, apropiat de mediul afacerilor şi 

relevant intereselor persoanei, pentru realizarea obiectivelor proiectate: însuşirea de 

cunoştinţe, formarea de deprinderi şi de competenţe personale şi profesionale; 

 îmbinarea aspectelor de natură teoretică/practică şi cultivarea unor abilităţi 

ce pornesc de la realităţile activităţilor din domeniul sisteme şi calculatoare; 

 structura demersurilor educaţionale pe concepţia „învaţă acţionând” şi 

dezvoltarea unor dexterităţi de ordin practic; 

 valorificarea unor tehnici moderne de instruire, inclusiv de dezvoltare a 

creativităţii.  
În ceea ce urmează prezentăm un exemplu de activitate transdisciplinară urmând modelul 

învăţării prin explorare şi descoperire.  

  Clasa: a XII-a 

  Conţinutul generic: Limba engleză, Limba română, Asistență pentru crearea 

paginilor Web.  

  Demersul transdisciplinar: Sarcini practice la tema Formulare în HTML în baza 

textelor. 
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Explorar

e 

1. Comunicarea scopului activităţii.  

2. Jocul didactic Brainstorming.  

Elevii îşi amintesc conţinutul fabulei Greierul şi furnica de A. Donici şi 

conţinutul textului The Ant and the Grasshopper de W. Somerset Maugham.  

Desfăşurarea jocului. Se solicită răspunsuri la întrebările propuse (who? what? 

when? why? where? how?) stabilind similitudinile şi diferenţele între aceste 

două opere.  

Explicar

e 

1. Elevii vor elabora un chestionar în HTML cu elemente CSS în baza textelor 

propuse respectând următoarea structură: 

a) pagina 1 conține: Tema chestionarului, timpul necesar de completare. 

Urmează butonul Start. .  

Pagina 2 conţine: date personale cu următoarele câmpuri: Nume, prenume, sex, 

vârsta, an studii, specialitatea.  

Important: Fiecare item va conține butonul continuați care serveşte drept 

referință către următorul item.  
b) chestionarul trebuie să conțină: 

 itemi cu alegere duală şi alegere multiplă: (itemul 1-4); 

 itemi ce vor conține imagini: (itemul 5-6); 

 itemi cu răspuns scurt, sugestii/altele/propuneri: (itemul 7-8); 

 itemi de tip dată calendaristică: (itemul 9); 

 itemi de tip deschis: (itemul 10).  

c) în colțul drept al itemului se indică procentajul care a fost deja supus 

sondajului.  

d) după finisarea completarii chestionarului se scrie adresa de e-mail pentru 

reviziuirea ulterioară a sondajului.  

Extinder

e 

2. Elevii redau idicaţiile primite în aplicaţii practice şi explică în limba engleză 

etapele şi instrumentele utilizate.  

Fig. 2. 

Elaborat de: Godovaniuc Victoria Fig. 3. Elaborat de: Moraru Nelu 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4. Elaborat de: Morcov Dan 
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Concluzii. Abordarea transdisciplinară cu utilizarea TIC este o activitate 

comprehensivă care angajează elevii într-o investigaţie bazată pe cooperare şi 

colaborare stimulând motivaţia, curiozitatea şi eficacitatea elevului. Cadrele de acţiune 

se regăsesc în rolul de mediator implicând activităţi de mediere. Astfel, parcursul 

transdisciplinar facilitează un parteneriat profesor-elev prin realizarea unei comunicări 

multidirecţionale.  
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“Ion Creangă” Chisinau, R. Moldova, Hîrțan Ana, teacher, preschool education, Ist 
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profesor învățământ preșcolar, grad didactic I, Colegiul Tehnologic ”Spiru Haret”, 
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Abstract. The most effective strategy, speciffic to preschool pedagogy, to organize the 

children’s moral training experiences, is the game, organized at all times of the day, and in all 

clases of activities within the kindergarten. So, the teacher’s mission is not easy to accomplish: 

through the game we form moral beliefs that lead to the valorization of moral feelings, we teach 

the child from the earliest ages to love the good, to be interested in doing well, to want to do 

well.  

Rezumat. Cea mai eficientă strategie, specifică pedagogiei preșcolare, pentru a 

organiza experienţele de formare morală a copiilor, este jocul, organizat în toate momentele 

zilei și la toate categoriile de activități din cadrul grădiniţei de copii. Așadar, misiunea 

educatoarei nu este una lesne de realizat: prin joc, formăm convingeri morale, care conduc la 

valorificarea sentimentelor morale, învățăm copilul, de la cele mai fragede vârste, să iubească 

binele, să fie interest să facă bine, să dorească să facă bine. 

Keywords: game, education, moral education, moral rule, morality.  

Termeni-cheie: joc, educație, educație morală, regulă morală, moralitate. 
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Introducere 

Conceptele de: etică şi morală provin din două culturi diferite, cea greacă şi cea 

latină, aflate în antichitate, într-un proces de influenţă permanentă. La începuturile 

utilizării lor aveau o notă de similaritate. Din punct de vedere etimologic, cuvântul etică 

provine din limba greacă: ethos, care înseamnă locuinţă, lăcaş, locuire şi ethicos, care 

înseamnă obicei, morav, caracter. În limba română, termenul „morală” a fost preluat 

mai întâi din limba latină. Probabil, mult mai târziu a apărut termenul de etică, preluat 

din limba greacă. Despre relația dintre cele două concepte, putem spune că morala este 

obiectul de studiu al eticii.  

În opinia lui S. Cristea, educaţia morală reprezintă dimensiunea cea mai 

profundă şi mai extinsă a activităţii de formare-dezvoltare a personalităţii, proiectată şi 

realizată pe baza valorilor etice [4, p. 127], este un fenomen social obiectiv, deoarece la 

cei doi poli ai săi se află omul- ființă socială, educatorul și educabilul și vine să 

reglementeze relaţiile dintre om, comunitate şi relaţiile dintre actorii educației.  

Educația morală reprezintă un conținut general al educației care exprimă o 

dimensiune fundamentală a educației, îndreptată în direcția formării și dezvoltării 

conștiinței morale a personalității, care urmărește optimizarea raporturilor sale cu 

lumea/ realitatea obiectivă și cu sine/ realitatea subiectivă.  

Scopul educației este reprezentat de devenirea complet umană a educabilului, 

pentru o bună integrare în viața socială, pentru că societatea determină educația și 

educația la rândul ei, determină dezvoltarea societății, iar scopul educației morale este 

de a realiza unitatea dintre conștiința și conduita morală. Conștiința presupune ca omul 

să știe regulile, iar conduita presupune să știe să aplice regulile.  

Metodologie și metode 

Educația morală se proiectează ținând seama de valoarea binelui moral, 

determinată social și psihologic, la nivel de cerință general- umană și are ca obiectiv 

general formarea și dezvoltarea conștiinței morale a personalității educabilului, fiind 

proiectat la nivel global, teoretic și practic; integrează un ansamblu de cunoștințe, 

capacități, sentimente, convingeri, deprinderi, strategii, obișnuințe, atitudini, mentalități 

morale, prin care personalitatea individului reflectă în mod activ existența sa 

psihosocială din perspectiva morală. Formarea conduitei şi conştiinţei morale constituie 

unul din cele mai complexe planuri în geneza personalităţii: la primul nivel putem vorbi 

mai ales de acţiuni şi deprinderi morale, care abia prin cristalizarea şi generalizarea lor 

se vor structura ca trăsături de ordin moral.  

Definirea moralei pune în evidență faptul că aceasta se referă la totalitatea 

credințelor oamenilor despre comportamentul bun și despre comportamentul rău, privite 

în conformitate cu anumite norme sociale care măsoară comportamentul, ca fiind ceva 

corect și bun sau ca ceva greșit. Morala include deci și totalitatea normelor și principiilor 

unei comunități, prin care sunt ghidate relațiile umane, modelele ideale de comportare 

a membrilor grupului social.  

„ Moralitatea exprimă ceea ce ar trebui să facem şi ceea ce nu ar trebui să facem 

dacă am fi raţionali, binevoitori, imparţiali, bine intenţionaţi” [1, p. 65]. Ca un element 
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distinctiv între cele două concepte, se poate spune că, poruncile lui Dumnezeu ţin de 

moralitate, iar poveţele unui pedagog, de morală.  

Conţinutul moralei „include într-un tot unitar: idealul moral, valorile morale, 

normele şi regulile morale, prin care se reglementează raporturile omului cu ceilalţi 

oameni, cu societatea” [7, p. 67].  

Astfel: 

- Idealul moral este o proiecție, o imagine a perfecţiunii umane din punct de 

vedere moral.  

- Valorile morale reflectă anumite cerinţe şi exigenţe generale care se impun 

comportamentului uman în virtutea idealului uman.  

- Normele şi regulile morale se adresează unor situaţii concrete. Ele se exprimă 

sub formă de obligaţii, interdicţii şi permisiuni privitoare la acţiuni morale  

- Moralitatea desemnează ceea ce este omul sau grupul uman din punct de 

vedere moral.  

Educația morală, din perspectivă pedagogică, are drept țintă formarea și apoi 

dezvoltarea conştiinţei morale, atât la nivel teoretic cât şi la nivel practic. Precizăm că 

cele două laturi ale educaţiei morale: conştiinţa morală şi conduita morală, se 

intercondiţionează şi se intersectează reciproc, formarea uneia realizându-se dependent 

de cealaltă. La vârsta preșcolară, educația morală începe cu elemente de conduită 

morală, formulate în cerințele adresate copilului.  

Conştiinţa morală a preşcolarilor este descrisă în general într-o formă mai 

„primitivă, controlată în special de sentimente, nu de raţiune, promovând sisteme de 

valori împrumutate de la adulţi şi nu sisteme de valori personale sau colective. 

Respectarea normelor este mai mult rezultatul ascultării decât al cunoaşterii şi 

înţelegerii lor. Conformarea la normă se întemeiază pe afecţiune şi pe teamă (pentru a 

evita pedeapsa)” [2, p. 102]. Preşcolaritatea reprezintă, în viziunea lui Allport, stadiul 

premoral al formării conştiinţei morale. Adevărata conştiinţă morală este o achiziţie care 

se va realiza în adolescenţă.  

Pornind de la ideea că deprinderile sunt componente automatizate ale conduitei 

morale, ce se formează ca un răspuns la anumite cerințe, care se repetă, în condiții relativ 

identice, se poate spune că grădinița și școala, pot și au obligația de a forma la copii o 

serie de deprinderi morale: salutul, venirea la timp la grădiniță, respectarea regulilor de 

comportare din sala de clasă, respectarea regulilor jocului, etc. Tot în această lumină 

trebuie văzută și necesitatea formării unor obișnuințe morale. Acestea se pot forma, ca 

și deprinderile morale, tot ca urmare a repetării, dar ceea ce este specific, trebuințele 

implică o necesitate stringentă, o trebuință de a efectua acțiunea respectivă, în anumite 

condiții.  

Despre deprinderile și obișnuințele care se formează la vârsta preșcolară, putem 

spune că acestea se formează în cadrul activității din familie sau din grădiniță. Primele 

deprinderi morale pe care și le însușesc copiii, sunt datorate procesului de imitare a 

persoanelor din jurul lor. Mai târziu, imitației i se adăugă în mod treptat și descifrarea 

cognitivă a stimulilor verbali: sfaturi, ordine, rugăminți în legătură cu efectuarea unor 
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activități sau în legătură cu rezolvarea lor, interdicții. La consolidarea deprinderilor 

contribuie îndrumările primite de la părinți, de la educatoare, asociate cu un bun control 

și de acordarea către copil a aprecierilor pentru activitatea efectuată.  

Succesul activității de educație morală depinde de modul în care educatoarea 

face alegerea metodelor și procedeelor pe care le folosește în activitatea didactică. 

Cuvântul „metodă” provine din limba greacă de la termenul „methodos” compus din 

„metha”- către, spre şi „odos” – cale, drum, de unde semnificaţia de: drum de urmat în 

vederea atingerii obiectivelor predării şi învăţării, drum care reflectă unitatea dintre 

activitatea profesorului şi cea a elevilor. Metoda de învăţământ este cea care traduce în 

acte de învăţare şi cunoaştere acţiunile proiectate în plan mental conform unei strategii 

didactice stabilite, transformând în situaţii de învăţare şi în experiente de învăţare 

personală obiectivele prestabilite, de ordin cognitiv, afectiv- motivaţional şi 

psihomotoriu. Procedeul didactic reprezintă o componentă particulară, un instrument de 

aplicare concretă şi coerentă a metodei. El constă într-un sistem de operaţii intelectuale 

şi/ sau practice ale educatoarei şi ale copiilor, operaţii care transpun în plan practic 

modalitatea de acţiune a metodelor, contribuind la valorificarea lor eficientă.  

Folosirea oricărei metode de învățământ poate avea și efecte morale. Astfel, 

spre exemplu, povestirea, observația, explicația, conversația sau elementele simple ale 

dezbaterii, ale studiului de caz, ale problematizării, pot îndeplini și scopuri ale educației 

morale. Însă, educația morală dispune și de un set de metode și procedee specifice și cu 

un mare efect în formarea trasatorilor morale ale personalității. Acestea sunt: exemplul, 

exercițiul moral, supravegherea, sancțiunea, pedeapsa, recompensa.  

Prin urmare, se poate spune despre conduita morală că este precedată și 

pregătită de conștiința morală care se formează treptat, după vârsta de 10 ani a copilului. 

Aceasta nu înseamnă că educația morală nu poate avea loc încă de la cea mai fragedă 

vârstă, încă din familie și apoi în grădiniță. Formarea conduitei morale se poate realiza, 

în primul rând, acționând asupra celor două structuri comportamentale: deprinderile 

morale și obișnuințele morale. , , Deprinderile morale sunt componente automatizate ale 

conduitei care se formează ca răspuns la anumite cerinţe care se repetă în condiţii relativ 

identice. Formarea lor este partea cea mai importantă a educaţiei morale. Obişnuinţele 

morale se formează în urma repetării unei acţiuni, dar ele implică şi trebuinţa de a 

efectua acea acţiune în anumite condiţii. Formarea obişnuinţelor morale conduce la 

formarea unor trăsături de voinţă şi caracter ” [8, p. 112].  

Importante pentru formarea conștiinței morale sunt imaginile și exemplele. 

Remarcabile sunt pentru copil imaginile părinților, educatoarei și învățătoarei. Ele se 

constituie în modele, pe care le interiorizează prin imitație, devenind prin asimilare în 

propria conștiință, categorii cu înaltă ierarhie. Referitor la procesul de formare a 

conștiinței morale, menționăm faptul că trebuie să se țină seama de nivelul de dezvoltare 

ontogenică a copilului căruia îi sunt adresate demersurile educative de exprimare a 

noțiunilor morale primite de la părinți, dar mai ales de la educatoare. Noțiunile din sfera 

educației morale, la vârsta preșcolară, pot fi asimilate mai ușor de către copil dacă sunt 

explicate, demonstrate, definite. În centrul noțiunilor pe care dorim să le formăm 

copiilor sunt cele două: binele și răul. Copilul mai învață și alte valori de bază: omenia, 
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cinstea, sinceritatea, echitatea, libertatea, buna-cuviință. Dacă acestea sunt dublate de 

sentimente morale atunci încărcătura lor valorică va crește.  

Există o deosebire între noțiunile cu care se operează în domeniul științe, față 

de cele cu care se operează în domeniul moralei. Noțiunile morale, pentru a fi mai ușor 

receptate și fixate apoi în comportament, trebuie să aibă și o componentă afectivă, 

copilului trebuie să îi placă să facă ceva. Spre exemplu, cinstea nu poate fi numai 

definită, pentru a intra în conduita copilului trebuie să o iubească. Despre convingerile 

morale se spune că sunt cele mai importante în formarea conștiinței morale, deoarece 

au un plus de forță, deoarece ele determină atitudinile morale și în final, 

comportamentele morale.  

Neputând fi vorba de conștiință morală, la vârsta preșcolară, educația morală va 

începe cu elemente de conduită morală, formulate în cerințe care să fie agreate de cei 

mici: așa este bine, e frumos, este așa cum trebuie, să spunem, , mulțumesc”, , , te rog 

frumos”, , , iartă- mă”, să ne jucăm frumos, etc. În mentalitatea copiilor de grădiniță, 

ceea ce este bine este și frumos, există o legătură între etic și estetic, ca laturi diferite 

ale educației. O condiție, , deosebit de importantă în formarea morală a preșcolarului, 

este necesitatea realizării unei strânse legături între reprezentările și sentimentele 

morale, pe de o parte, și deprinderile și acțiunile morale, pe de altă parte. Este necesar, 

prin urmare, ca tot ceea ce-și însușește copilul să fie trecut prin activitatea lui, să fie 

obiectul prelucrării lui active” [6, p. 63].  

Omul se distinge de celelalte viețuitoare pentru că este înzestrat cu rațiune și 

voință. Datorită acestor două calități, omul poate fi educat, spre deosebire de animale, 

care nu pot fi decât dresate. Educația morală se adresează deopotrivă intelectului, 

motivaționalului și afectivului și astfel putem spune că este foarte important să existe o 

relație între conduită și cunoaștere. Instruirea morală nu trebuie să se limiteze la o 

enumerare a notelor definitorii ale noțiunilor morale, sau la o simplă enumerare de reguli 

și norme morale. Este necesar ca ea să fie precedată, mai ales la nivelul preșcolar, de 

argumente, de fapte concrete care să se adreseze în cea mai mare măsură componentei 

afectiv - motivaționale.  

Educaţia este cea care are ca scop împlinirea spirituală a fiinţei umane şi a 

comunităţii sociale și propune o dezvoltare, participare, modernizare, înnoire, care 

presupune și cunoaştere detaliată a evoluţiilor ce au avut loc în ultima perioadă. În 

ultimele decenii, savanţii, oamenii politici și alți factori responsabili ai vieţii sociale au 

identificat probleme de tip nou, cărora oamenii trebuie să le facă față. , , Astfel s-a 

constatat că dezvoltarea nu poate avea loc fără pace, că pacea nu poate fi autentică fără 

respectarea drepturilor omului şi asigurarea libertăţilor fundamentale, că la rândul lor 

aceste libertăţi şi drepturi sunt iluzorii acolo unde domneşte mizeria, foametea şi 

analfabetismul. ” [3, p. 534]. Ca urmare a acestor preocupări actuale asupra emoțiilor 

sociale, educația morală trebuie să se desfășoare prin implicarea copiilor în rezolvarea 

unor dileme morale, pe care să le intuiască, să le analizeze și în același timp să le 

perceapă, trecându-le prin toate simțurile. Trăirea emoțiilor în legătură cu viața morală 

a comunității, cu normele și regulile sociale, trebuie să stea la baza educației morale, în 

noua viziune.  
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Educația morală actuală trebuie să ia în calcul și o variabilă prezentă sub diferite 

grade de intensitate la toate nivelele de vârstă. Este vorba de criza morală a societății 

noastre. Ea se manifestă atunci când regulile societăţii se schimbă, și dinamica acestor 

schimbări este mare în aceste momente ale contemporaneității. Mulți dintre adulți și 

copii ajung la starea în care raţionamentul orientat spre reguli al individului nu îi mai 

ajută să rezolve în mod adecvat conflictele morale.  

Rezultate și discuții 

Literatura de specialitate consemnează că formarea obișnuințelor morale va 

conduce mai târziu, la formarea trăsăturilor de voință și caracter. Dintre acestea putem 

enumera: perseverenta, răbdarea, stăpânirea de sine, spiritul de independenta. Este de 

remarcat faptul că aceste trăsături nu se formează în mod spontan și de la sine. Pentru 

cultivarea lor este necesară o îndelungată muncă educativă.  

Necesitatea de a începe educația morală cât mai devreme este justificată și de 

faptul că la vârsta preșcolară se formează cu cea mai mare ușurința automatismele, care 

stau la baza deprinderilor de comportare. Activitatea sistematică de educație morală din 

gradiniță, contribuie la formarea acestor deprinderi elementare de comportare, la 

perfecționarea deprinderilor însușite și la trasformarea lor în obișnuințe. Vârsta 

preșcolară constituie etapa în care copilul începe să înțeleagă realitatea înconjurătoare, 

începe să-și însușească părerile celor din jurul lui și cu atât mai mult ale celor care îi fac 

educația, criteriile de apreciere a faptelor și, ca rezultat al procesului educativ, începe să 

devină conștient de greșelile sale.  

Procesul de educație morală este o activitate conștientă, complexă, în vederea 

formării convingerilor, sentimentelor și comportamentelor morale și se realizează prin 

îmbinarea rațională a metodelor și procedeelor educative. Formele de relizare a 

educației morale sunt multiple și se pot realiza prin îmbinarea laturilor educației, la nivel 

formal, nonformal și informal.  

În condiţiile în care se acccentuează tot mai mult caracterul formativ al 

procesului de învăţământ, didactica modernă promovează, printre altele şi ideea potrivit 

căreia, sarcina fundamentală a educatorului este de a crea condiţiile necesare, care să 

determine o învăţare eficientă pentru fiecare copil, deci activitatea de învăţare 

organizată de educatoare, ar trebui să utilizeze cu preponderenţă metode şi procedee 

active, care antrenează toţi copiii, după posibilităţile lor, în însuşirea cunoştinţelor, 

dezvoltarea capacităţilor şi aptitudinilor lor, pentru asigurarea succesului şcolar.  

Motivaţia cognitivă şi componenta ei - curiozitatea, reprezintă motivul 

fundamental care declanşează, susţine şi orientează activitatea de cunoaştere, adică 

învăţarea. Curiozitatea perceptivă o întâlnim şi la animale, pe când curiozitatea 

epistemică este specifică individului uman. Ea constă în comportamentul orientat spre 

achiziţia de cunoştinţe, comportament întărit de această achiziţie.  

Chiar dacă toate formele de organizare şi desfăşurare a procesului instructiv- 

educativ din grădiniţă sunt strâns legate între ele şi concură spre finalităţile 

învăţământului preprimar, avem convingerea că jocul, sub toate formele sale, are cel 

mai mare răsunet în sufletul copilului.  
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Prin joc copiii reproduc societatea, lumea înconjurătoare și regulile care o 

guvernează. Iată cum jocul îi poate ajuta pe copii să asimileze valori morale, 

comportamente pozitive, atitudini corecte din punct de vedere moral. În acest context, 

un loc important îl ocupă activităţile de “Educaţie pentru societate”, din Domeniul om 

și societate, ce vizează urmărirea obiectivelor cadru şi realizarea obiectivelor de 

referinţă pe grupe de vârstă, atât în cadrul unor activităţi special proiectate, cât şi în toate 

celelalte activităţi ale programului din grădiniţă. Misiunea educatoarei nu este una lesne 

de realizat: prin joc, formăm convingeri morale, care conduc la valorificarea 

sentimentelor morale. Astfel învățăm copilul, de la cele mai fragede vârste, să iubească 

binele, să fie interest să facă bine, să dorească să facă bine.  

Educația morală trebuie să înceapă de la vârstele mici și să fie realizată prin 

diverse strategii ludice, jocul fiind activitatea fundamentală a preșcolarilor. Formarea 

de deprinderi, de sentimente, de atitudini, de obișnuințe, la vârsta preșcolarității se poate 

realiza doar în context ludic. Ceea ce este impus prin reguli rigide, prin violență sau 

verbalizare excesivă, nu are eficiență la această vârstă, mai ales în contextul educației 

morale.  

Jocul este considerat de marii pedagogi ca modalitatea cea mai potrivită pentru 

a îi învăța pe copii orice. Astfel, putem afirma că jocul este un prim şi fundamental izvor 

al dezvoltării personalităţii umane, al laturilor personalității umane: temperament, 

aptitudini, caracter, creativitate, deoarece contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor despre 

lume şi viaţă. Jocul pune în mişcare toată fiinţa copilului, alimentează dorința și tendința 

spre libertate, spre independență, îi activează gândirea, îi dă relief voinţei, îi dă aripi 

fanteziei, îi ascute inteligenţa, îl învaţă să cunoască atât realitatea exterioară cât și pe 

cea interioară, îi dezvoltă şi îi restructurează întreaga viaţă psihică, îl ajută pe copil să 

dobândească încredere în forţele proprii.  

Concluzii 

Atât la grădiniţă, cât şi în familie, preşcolarul trăiește noi experienţe sociale, 

făcând saltul de la o existenţă solitară la una colectivă, de la atitudinea „fiecare pentru 

sine la fiecare pentru alţii. El este nevoit să ajungă din postura de spectator la activitatea 

altuia, în cea de actor în viaţa socială din care face parte. În această perioadă relaţiile 

interpersonale se amplifică prin asimilarea şi interiorizarea treptată a cerinţelor, 

normelor, regulilor din cadrul familiei şi a grădiniţei. Din perspectiva psihologică, 

socializarea este privită ca o interiorizare a valorilor culturale, formarea atitudinilor şi 

reprezentărilor sociale comune grupurilor” [9, p. 104-105].  

În cadrul organizat al grădiniţei, copilul trebuie format să-şi adapteze 

comportamentul la situaţii diferite; să conştientizeze consecinţele pozitive şi negative 

ale actelor sale de comportament asupra sa şi asupra celorlalţi; să manifeste încredere, 

sinceritate, curaj în raport cu sine şi cu ceilalţi; să aibă atitudini tolerante faţă de alţi 

copii aflaţi în dificultate.  

Avem certitudinea că atunci când copilul își cheltuiește surplusul de energie 

jucându- se, atunci el, „copilul e pe cale de a deveni: o fiinţă morală responsabilă pentru 

acţiunile sale; un elev competent şi sigur de sine; bine pregătit teoretic şi practic; 

independent; autonom şi bine motivat; o persoană care gândeşte şi rezolvă problemele 
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în mod critic şi creativ; responsabil social; plin de compasiune; împăciuitor; capabil să 

respecte regulile de bază; o persoană care protejează mediul şi resursele sale; respectuos 

cu cei din jur; un cetăţean de nădejde şi folositor” [5, p. 4].  
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Abstract. The goal of this article is to identify metaphorical expressions in the cognitive 

thinking process that emphasize the national identity and their correlation. In this paper we focus 

especially on cognitive metaphor, the ability to ask questions, identify and solve problems, to 

evaluate, to criticize, to decide on our actions and understand our internal and external nature. 

In this perspective, the thinking appears to be one of the primary elements of cognitive metaphor. 

Rezumat. Scopul articolului dat este de a identifica expresiile metaforice în procesul 

de gândire cognitvă care scot în evidenţă identitatea naţională şi corelaţia dintre acestea. In 

această  lucrare s-a  pus accentul  în special pe metafora cognitivă ,  capacitatea, dar şi 

abilitatea de a  ne pune  întrebări,  de a identifica şi  rezolva  probleme,  de  a evalua, de  a  

critica,  de  a  decide  asupra acţiunilor noastre şi de  a înţelege  natura noastră internă şi 

externă.  În această perspectivă,  gândirea ne apare ca fiind în  cea mai mare unul dintre 

elementele primordial  ale  metaforei cognitive. 

Keywords: cognitive thinking, cognitive metaphor, metaphorical identity. 

Termeni-cheie: gândire socială, metaforă cognitivă, identitate metaforică. 

 Metafora cognitivă este o comparație figurativă  în care o idee sau un domeniu 

conceptual  este înțeles în termenii altui. În domeniul lingvisticii cognitive , domeniul 

conceptual din care facem expresii metaforice să înțelegem un alt domeniu conceptual 

este cunoscut ca domeniu sursă. Domeniul conceptual care este înțeles în acest fel 
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este domeniul țintă. Astfel, domeniul sursă al călătoriei este utilizat în mod obișnuit 

pentru a explica domeniul țintă al vieții. Cercetările recente din ştiinţele cognitive au 

demonstrat faptul că gândim metaforic [1]. 

De peste două mii de ani am fost educaţi în ideea că gândirea umană este prin 

excelenţă raţională. Ea reprezintă nu  numai capacitatea noastră de  a construi aserţiuni 

logice, dar şi abilitatea de a  ne pune  întrebări,  de a identifica şi  rezolva  probleme,  de  

a evalua, de  a  critica,  de  a  decide  asupra acţiunilor noastre şi de  a înţelege  natura 

noastră internă şi externă. Raţiunea  nu constituie însă o caracteristică transcendentă a 

fiinţei umane,  ci  face  parte  din  natura  creierului nostru, a corpului nostru  şi mai 

ales,  a  experienţei  noastre  corporale. Astfel,  ca să înţelegem  gândirea  raţională  va 

trebui  să  înţelegem  cum  funcţionează  sistemul  nostru  vizual,  sistemul  nostru  motor  

şi  întregul mecanism  al  sistemului  neuronal.  În  concluzie,  ”Raţiunea  nu  este,  în  

nici  un  fel,  o  caracteristică transcendentă  a universului  ori  a  unei minţi existente în  

afara  corpului  uman [2].         

 În  schimb, ea este formată  în  mod  crucial  de  specificitatea  corpului  uman,  

de  detaliile  remarcabile  ale  structurii neuronale ale creierului nostru si de 

comportamentul nostru specific de fiecare zi în această lume” [6, p.4].  În această 

perspectivă,  gândirea ne apare ca fiind în  cea mai mare parte a ei nonconştientă şi 

metaforică şi imaginativă. De asemenea, fiind un rezultat al experienţei directe pe care 

o realizăm în viaţa noastră de fiecare zi, gândirea este în mod intrinsec emoţională. 

Evident, această nouă perspectivă schimbă complet modul  nostru de a  înţelege gândirea 

umană şi modelele de gândire folosite în contextul paradoxului dintre infinitatea lumii 

în care trăim şi finitatea capacităţii noastre de a o înţelege.  Cei  mai mulţi dintre noi îşi 

amintesc  din şcoală că metafora este o construcţie  lingvistică, folosită  îndeosebi  de  

scriitori.   

În  realitate,  metafora  este  mai  mult  decât  o  structură  semantică folosită în 

textele literare.  Ea este  un proces  de gândire prin care folosim un concept cunoscut în 

descifrarea unui alt concept mai puţin cunoscut. Prin metaforă, se extinde înţelegerea 

unui concept definit printr-un domeniu semantic cunoscut la un concept nou definit 

printr-un domeniu semantic necunoscut. Să considerăm, de exemplu, metafora 

“Argumentul” este ca războiul “ Pretenţiile tale sunt imposibil de apărat.   El a atacat 

fiecare punct slab în argumentul meu.   Criticile lui au fost drept la ţintă.   I-am distrus 

argumentul.  Nu eşti de acord? Foarte bine, trage!  Dacă vei folosi acea strategie, te va 

desfiinţa.   El mi-a omorât toate argumentele”, este  interesant  de  observat  cum  folosim  

în  contextul  unei  argumentări  cuvinte  cu  înţelesuri  de război.  Totodată,  vedem  

persoana  cu  care  argumentăm  ca  pe  un  duşman  pe  care  vrem  să  îl înfrângem. Îi 

atacăm poziţia în zonele ei cele mai slab apărate şi vrem să îl desfiinţăm. Prin folosirea 

metaforei de mai sus se extinde domeniul semantic al conceptului de ”război” pe care îl 

cunoaştem foarte  bine  datorită elementelor lui  tangibile,  la conceptul de  ”argument”,  

care  este un  concept abstract.    Metafora  este  folosită  în  acest  caz  ca  o  aproximare  

semantică  a  unui  concept  cunoscut pentru configurarea unui concept abstract  mai 

puţin cunoscut [6, p. 25]. 
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O metaforă foarte  frecvent folosită este “Time is money/Timpul înseamnă 

bani”, de exemplu: "Acest echipament îţi poate economisi timpul.   Îmi iroseşti timpul.  

Pana de cauciuc m-a costat o oră. Am investit mult timp în el. Va trebui să îţi faci bugetul 

de timp pentru acest proiect. Am pierdut destul timp cât am fost bolnav.  Ai consumat 

prea mult timp pentru asta" [6, p.8].  

Timpul  este  în  mod  evident  o  resursă.  Dar  o  resursă  intangibilă.  Banii  

constituie  însă  o  resursă tangibilă. Îi putem  vedea, îi  putem  atinge  şi  îi  putem  

măsura.  De  aceea înţelegem  mult  mai  bine domeniul  semantic  al conceptului   „bani” 

decât  domeniul  semantic  al conceptului ”timp”. Folosind  metafora,  putem  să  

extindem o  serie  de sensuri ale  conceptului  ”bani” asupra  celui de ”timp”. Astfel, 

timpul se poate economisi, se poate risipi, poate fi investit, poate fi cheltuit sau poate  fi  

utilizat în mod profitabil. Gândindu-ne la bani, putem înţelege  totodată  că  timpul este 

o resursă epuizabilă şi tocmai de aceea folosirea ei trebuie făcută cu multă atenţie. 

Metafora se poate transforma în acest caz şi într-o corelaţie logică, în sensul că timpul 

folosit în mod productiv poate fi transformat în bani. Pentru înţelegerea conceptelor 

abstracte, aşa cum este cel de timp, se pot folosi mai multe metafore în funcţie de 

domeniile semantice de la care pornim. De exemplu, un domeniu semantic frecvent 

folosit este cel de spaţiu. Despre metafora Timpul înseamnă spaţiu vom vorbi însă ceva 

mai târziu [1]. Este important să subliniem faptul că într-o construcţie metaforică, 

domeniul semantic iniţial nu  se  extinde  integral  spre  domeniul  nou.  Se  extind  

numai  acele  înţelesuri  care  pot  descrie  noul concept şi îl  pot îmbogăţi. O  parte 

dintre caracteristicile semantice ale conceptului iniţial nu pot fi însă  extinse.  De  

exemplu,  banii  prin  economisire  se  pot  acumula  în  bancă,  formând  depozite 

nelimitative. Timpul  însă,  atunci  când  este  economisit  nu  se  poate  acumula ci  

numai  folosi  mai eficient. Banca Timpului nu acceptă depozite şi  nici credite mai mari  

de 24 de  ore pe zi.  Totodată, curgerea  timpului  este  un  proces  ireversibil,  ceea  ce  

face  ca  timpul  pierdut  să  nu  mai  poată  fi recuperat. Aceasta înseamnă că în domeniul 

semantic al noului concept vor fi înţelesuri  care nu se regăsesc în domeniul semantic 

iniţial [ 6, p.15].            

Gândirea noastră se foloseşte de aceste metafore simple atât în mod direct cât 

şi în mod indirect, prin construirea unor metafore  complexe  care  integrează  mai  multe  

metafore  simple.  De  exemplu,  metafora  O  viaţă dedicată unui ideal este ca o călătorie 

este compusă din mai multe metafore simple care ilustrează următoarele corelaţii: omul 

este călător prin viaţă,  o  călătorie are întotdeauna un scop, atingerea scopului presupune 

existenţa unui itinerar  de călătorie şi  a unui efort  de a o face [3]. Metaforele ne ajută 

să ne dezvoltăm modelele noastre de gândire, deoarece ele integrează experienţa noastră 

de viaţă şi realizează transferul cunoştinţelor din inconştinetul cognitiv în conştientul 

cognitiv. Gândurile noastre conştiente reprezintă doar vârful  unui aisberg  uriaş. ”Toate 

cunoştinţele şi credinţele noastre sunt structurate într-un sistem conceptual care aparţine 

în cea mai mare parte inconştientului cognitiv” [3, p.13].   

Prizonieri ai gândirii  Suntem prizonieri ai  modelelor noastre de  gândire. 

Aceste modele s-au dezvoltat continuu sub acţiunea factorilor educaţionali din familie, 

şcoală, comunitate, biserică şi efort personal. Religia impune  modele  de gândire bine  
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definite,  dar care pot deveni  în  multe situații adevărate bariere sociale, economice și 

chiar politice. Este suficient să ne gândim la cei care emigrează dintr-o țară cu religie 

dominantă islamică, într-o țară cu religie catolică. Adaptarea lor la noul mediu de viață 

se face foarte greu datorită, în primul rând, diferenței dintre modelele de gândire 

religioase și apoi datorită diferențelor culturale. Nu întâmplător au fost generate, și 

continuă să se genereze, atâtea tensiuni și violențe  între  imigranți  și  populația  locală,  

în  marile  orașe  europene.  Șocul  cultural  suferit  de imigranți  este  creat    de  diferența  

dramatică  dintre  modelul  lor  de  gândire  și  cel  al  localnicilor.       Imigranții sunt 

prizonieri ai unei gândiri pe care și-au dezvoltat-o în țara lor de origine, iar evadarea 

dintr-o astfel de închisoare mentală  înseamnă un proces profund de schimbare, pe care 

mulți nu o pot face, mai ales după o anumită vârstă.  Insula  Alcatraz din zona golfului 

este o insulă stâncoasă pe care a fost o  închisoare  devenită  celebră  prin  faptul  că  

nimeni  nu  a  putut  evada  vreodată  din  ea.  Acum, închisoarea  este  muzeu.  

Deținuților  li  se  spunea  că  apele  golfului  sunt periculoase datorită rechinilor. Cu 

alte cuvinte, cine ar fi încercat să evadeze din închisoare sărind în apă și înotând spre 

țărm, ar fi avut mari șanse să fie mâncat de rechini. Astfel, celor din închisoare li s-a 

oferit un model de gândire care le-a blocat orice încercare de evadare înotând în apele 

golfului.   

La  o  altă  scară  și  într-un  altfel  de  context  am  devenit și noi  prizonieri ai 

unor modele de gândire primitive, care ne-au transformat în oameni cu sentimentul de 

neputință și incapacitate de acțiune. Ni s-a încriptat mesajul că avem nevoie de ajutorul 

celor puternici și deștepți. Am devenit prizonierii unor modele de gândire care ne-au 

transformat în oameni pasivi, inerțiali și incapabili de schimbare. Această  tranziție  

istorică  interminabilă  și  haotică  constituie  un  exemplu  incredibil  de  eficiență  a 

controlului  unui  popor  întreg  prin  construirea  unor  modele  de  gândire  primitive.  

Folosind  ca  instrument  modelator  sistemul  național  de educație, de la grădiniță la 

universitate şi sistemul valorilor culturale au fost posibile astfel de lucruri. Sistemul 

educaţional instituţionalizat joacă un rol esenţial în formarea modului nostru de a gândi  

deoarece  în  orice  ţară  şi  în  orice  moment  al  istoriei  guvernele  au  urmărit  formarea  

unor anumite tipologii de gândire.  De exemplu, în ţările cu  foste regimuri  socialiste s-

a urmărit în mod sistematic formarea „omului nou”, opus ca gândire şi  acţiune celui din 

sistemul capitalist. Oricât ar încerca  să se nege  acest  adevăr,  rezultatele  gândirii  

socialiste se  pot  identifica  uşor  în raport  cu modelele  de  gândire  dezvoltate în ţările  

capitaliste [7]. 

 În esență,  modelele  de  gândire promovate în socialism  au pus  accentul  pe  

supunere,  pasivitate,  invidie,  descurajarea  inițiativei,  centralizarea puterii decizionale 

la  vârful piramidei organizaționale și, mai  ales, pe promovarea nonvalorilor și  a 

mediocrității colective. La noi în ţară, după decembrie 1989 s-au făcut eforturi deosebite 

de schimbare a mediului politic, social şi economic, dar nu s-a făcut nici un efort vizibil 

şi consistent în schimbarea modelelor de gândire promovate în sistemul național de 

învăţământ. Inexistenţa unei strategii reale de reformă şi subfinanţarea cronică a 

învăţământului şi culturii demonstrează fără nici un fel de echivoc lipsa de interes  şi  

ignoranţa  decidenţilor  politici  în  crearea unor  modele  de  gândire  noi,  adaptate  

noilor condiţii politice, sociale şi economice europene şi internaţionale. Drept rezultat, 
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rămânem prizonierii unor modele  primitive  de  gândire,  incapabile  de  a  ne  asigura  

o  dezvoltare  sustenabilă  şi  o competitivitate economică la  nivelul  potenţialului  

nostru  intelectual.  Cei  care  simt acest dezastru intelectual  părăsesc  ţara,  cu  speranţa  

de  a  trăi  in  contexte  culturale  cu  modele  cognitive  mai performante.  

 Fenomenul  de  brain drain  a  atins deja cote  alarmante  pentru  viitorul  ţării, 

dar  din nefericire pentru noi, decidenţii politici îl ignoră, sacrificând viitorul întregului 

popor pentru viitorul lor personal. Încerc  prin  această  carte  să  explic  importanţa  

înţelegerii  modului  în  care  gândim  şi  a conştientizării  posibilităţii  de  schimbare  

și,  respectiv,  de  îmbunătăţire  a  modelelor  noastre  de gândire la nivelul celor mai  

performante  modele pentru procesele decizionale manageriale, dar şi pentru celelalte 

domenii ale vieţii sociale, economice şi politice. Totodată, este o lucrare folositoare şi 

pentru cei care ne-am dedicat școlii, deoarece contribuţia noastră la formarea viitorilor 

specialişti este vitală. Aşa cum sublinia şi Edward de Bono „Gândirea este o deprindere 

ce poate fi perfecționată  prin  instruire,  practică  și  prin  învățarea  unor  metode  de  

îmbunătățire.  Gândirea  nu diferă de celelalte abilități și o putem perfecționa cu condiția 

să avem voința să facem acest lucru” [4, p. 15].  

 În continuare, voi prezenta structura de bază a unui  model de gândire şi voi 

detalia câteva dintre caracteristicile fundamentale ale componentelor acestei structuri: 

informaţiile şi cunoştinţele, inteligenţele şi valorile. Informaţiile ne prezintă ceea ce se 

află în jurul nostru, fără a ne explica ceva. Informaţiile răspund la întrebarea CE există? 

Cunoştinţele sunt informaţii procesate şi pot explica o serie  de lucruri  privind  existenţa  

celor ce  există  în jurul  nostru.  Ele răspund  la  întrebarea  CUM? Inteligenţele 

procesează informațiile și cunoştinţele şi ne ajută să  înţelegem ceea ce se întâmplă în 

jurul  nostru  şi să  luăm  decizii.  Ele  pot  răspunde  la  întrebarea  DE  CE?  Valorile  

constituie  repere profesionale şi existenţiale în luarea deciziilor noastre, pe care le 

învăţăm din mediul cultural, social, economic  şi  profesional.  Ele nu  răspund la  

întrebări deoarece  sunt prin  natura  lor  răspunsuri  la deciziile pe care le luăm.  Orice 

proces decizional presupune integrarea a trei componente: raţională, emoţională şi 

valorică. Atunci când decidentul se gândeşte şi la consecinţele probabile ale deciziei, în 

concordanţă cu un set de valori morale spunem că inteligenţa devine înţelepciune. După 

ce vom avea o  imagine de ansamblu a unui model cognitiv, voi prezenta principalele 

modele de gândire pe următoarele dimensiuni: timpul, complexitatea, incertitudinea şi 

creativitatea [10].  

Subliniez faptul că modelele pe care le voi prezenta co-există în mintea noastră, 

cu ponderi relative diferite. Problema care apare este că  atunci când  pe fiecare  

dimensiune menţionată mai sus  sunt dominante modele primitive, modelul integral 

rezultant va fi primitiv. Pentru realizarea unui model integral strategic este  necesar să 

facem ca  pe fiecare dimensiune să  devină dominant modelul  cel mai performant, astfel 

ca prin sinergia lor să se poată obţine un efect puternic de gândire strategică. Gândirea 

strategică ne orientează spre viitor şi ne ajută să ne dezvoltăm încrederea în noi şi în  

şansele  noastre  de  succes.  Ne  transformă  pasivitatea  într-o  atitudine  constructivă  

de  căutare continuă a oportunităţilor şi de valorificare a lor. Ne ajută să înţelegem 

complexitatea fenomenelor şi să construim soluţii adecvate, depăşind simplificările 
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liniarităţii. Gândirea strategică ne ajută să fim creativi şi să dezvoltăm afaceri 

competitive şi companii sustenabile. Gândirea strategică ne  ajută să înţelegem crizele 

economice şi să le depăşim prin soluţii inovative şi nu prin tăieri salariale, ruinarea 

afacerilor  şi  creşterea  fără  precedent  a şomajului.  Gândirea  strategică  poate  genera  

schimbare  şi asigura un management eficient al acesteia, atât la nivel organizaţional cât 

şi la nivel macroeconomic [2]. În  sfârşit,  gândirea  cognitivă  devine  un  ingredient  

absolut  necesar  în  dezvoltarea  socio-umană. 
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assumptions and paradigms, contradict those of those countries' writing systems, which are 

closely intertwined with the other social policies pursued by that country and provide a basis for 

the desirable and beneficial implementation of the positive aspects of the Finnish experience by 

other countries to improve their educational systems. It is important, however, to create a 

satisfactory harmony between two issues dealing with many dichotomous cases, while obscuring 

the proliferation of the educational practices adopted by the Nordic state in other national 

situations[3]. It should be understood that the success of Finland's model did not "fall from the 

blue sky like lightning on a sunny day", but it was embedded in a wide and participating countries 

project, as mentioned. Short-term shortcuts and "solutions" that characterize the functioning of 

the current capitalist phase, with their innate and obsessive eagerness for competition, do not 

produce the consistency necessary to establish the foundations for developing a fair and effective 

system . Therefore, the success of Finland's education system stems from a group of social, 

cultural, political, economic and moral factors that have shaped the same society over the past 

seventy years and a conscious and deliberate project of the same social body, within the same 

period, to create a foundation for building a modern, prosperous nation, fair and just. The 

strength of the national consensus around this task has been reflected, inter alia, in the regularity 

and consolidation of its free public education system since the early 1970s, regardless of the 

ideological profile of political parties. 

Keywords: policy, equality, inequality, education, sectors, opportunities. 

Introduction 

Finland's education system is considered a unique educational system. Over the 

course of three decades, she has progressed from mediocrity to high educational 

performance, and is now a model of educational excellence. Finland is also exceptional 

because it has been able to build an education system that its students are well educated 

in, and that its fair education manifests only a very little variance in the performance of 

students in schools in different parts of the country at a given time. This situation is rare 

in the world and has been achieved without extraordinary investment of financial 

resources and with less effort than other countries have invested in reforms. Finland 

shows that, with continuous and proven progress, it is possible to build an educational 

system that performs well with solutions that are not based on market-oriented 

educational policies. 

One of the results of this success is that Finland can offer alternative solutions 

to chronic education problems in the United States, Canada and the UK, such as high 

dropout rates, early teacher attrition, and failing special education. It can also offer 

solutions to defined demands for change that are emerging in other countries, such as 

how to interest students in learning, how to attract talented young people to teaching 

and how to formulate a holistic public sector policy. The Finnish approach to reducing 

early school dropouts, enhancing teacher professionalism, prudent accountability and 

student appreciation, and improving math, science, and literacy learning may serve as 

inspiration for other school systems seeking a path to success. Finland's international 

performance is also high in commerce, technology, sustainable development, good 

governance and growth. The education system has a close relationship with other sectors 

of society. In the public administration that includes other public sectors, such as health 

and employment, everyone seems to have a role in educational development and long-
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term educational changes. This is also true of income equality, as well as social mobility 

and trust in Finnish society[7]. 

History Finland's education policy 

The desire for change and the desire to emphasize education as a source of 

change and the success of the state has led to continuous improvement of the education 

system. Indeed, new legislation (1966) and a national curriculum (1970) were launched 

in the second half of the 1960s. The prevailing social policy of the time has reinforced 

the values of equality and social justice on all avenues of Finnish society. The economic 

spending that went with the welfare state ideal was understood as an investment 

designed to increase productivity, and not as a necessary social price that industrial 

society charges. The launch of the new comprehensive school system was planned for 

1972. 

According to the plan, a wave of reform was to begin in the northern areas of 

Finland and reach the southern urban areas by 1978. A premise that characterized the 

old structure was that no one could learn anything. In other words, the talent in society 

is not evenly divided in the sense of being able to study and acquire an education. 

Finland was influenced by the Coleman Report, which states that the basic tendencies 

and traits of a young person are determined at home, and that schooling has no real 

impact to build a more just society with higher education levels, it was of utmost 

importance that the new comprehensive school, the Prosculo, abandon these beliefs. 

The main idea of the comprehensive school was to merge the middle schools 

with the civic and elementary schools into a comprehensive nine-year urban school. The 

merger meant blocking the students' paving after four years of primary education. All 

students, regardless of their family background, socio-economic background and 

interests, will be enrolled in the same nine-year elementary school run by local 

education authorities. It was a revolutionary step, though, as I mentioned earlier, the 

idea that it was based was nothing new. Criticism was also not late, critics of the new 

program argued that identical educational expectations should not be applied to children 

from very different socially and intellectually backgrounds. Opponents have stated that 

Finland's future as a developed industrial nation is in danger because the new method 

requires lowering educational attainment and adapting it to less talented students[9] 

Despite opposing voices, the implementation began in the northern regions of 

the country, as planned, in 1972. The "National Curriculum for the Comprehensive 

School" led to content, organization and teaching across the state. While the 

comprehensive school structure was similar for all students, the "National Curriculum" 

provided schools with tailored teaching tools for groups of different abilities and types 

of learners. In foreign languages and mathematics, for example, seventh to ninth graders 

were allowed to choose from three groups divided into levels of education: basic, 

middle, and advanced. 

The basic level curriculum overlaps with the material taught earlier in civic 

schools, and the advanced-level curriculum overlaps with the material taught in the old 

academic middle schools. The logic behind this division of the different levels was that 

if learning foreign languages became mandatory for everyone, different learning paths 
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for different students would now be needed. In 1979, the last local authority in the South 

moved to a new comprehensive system. In 1985, groupings were abolished according 

to ability in all subjects. From that point on, all students study according to a uniform 

curriculum. 

The benefits of the reform can be summed up in three unique aspects of the 

Finnish education system, which are the founding fathers of an enviable education 

system in the world. 

1 .Convening a wide range of students whose life circumstances and aspirations 

are very different in those schools and classrooms required a new approach to teaching-

learning. An equal opportunity principle states that all students are given a fair chance 

to succeed and enjoy learning. It was clear early on that teaching students with special 

needs could only succeed if learning difficulties and other deficiencies were identified 

fairly early and addressed immediately. Special education soon became an integral part 

of the school curriculum, and local authorities and schools employed specialists trained 

to support students with special needs[7]. 

2 .Guidance and career counseling have entered the compulsory curriculum in 

all schools. The same assumption was that if all students remained in one school until 

the end of their compulsory education, they would need systematic counseling about the 

options available to them after completing their elementary school. Career counseling 

is designed to minimize the risk of students making inappropriate decisions about their 

future. Students could choose one of three options: continue to graduate school in 

general, enroll in a professional school, or find work. The two upper divisions 

(theoretical and professional) offered some internal options. Career counseling soon 

became a cornerstone in the middle and upper grades and became an important factor 

in analyzing recurring low grades and in dropping out in Finland. Career counseling 

also bridged the formal education and the world of work. According to the General 

Career Counseling Program, every student in the comprehensive school spends two 

weeks in the chosen workplace. 

3 .The new comprehensive school has required teachers who have so far worked 

in very different schools, especially middle schools and job-oriented civic schools, to 

start working in one school and with students of diverse abilities. Comprehensive school 

reform was not only about organizational change, but was a new educational philosophy 

for Finnish schools. This philosophy was based on the belief that students could learn if 

they had the right opportunities and support, which is educationally important to 

understand and learn about human diversity, and that schools should function. Like 

small-scale democracies, as John Dewey argued a few decades earlier. The new 

comprehensive schools therefore required teachers to use alternative teaching methods, 

build learning environments that would allow for tailored learning for different types of 

students, and consider teaching a prestigious profession. 

All of these led to a more significant emphasis on comprehensive reform in 

teacher education in 1979: a new teacher training law, an emphasis on professional 

development and a focus on teacher-directed teacher training. Another tangible result 

of the birth of a comprehensive school was a rapid increase in the number of students 
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who went on to upper division. Parents expected their children to continue learning, and 

the young people themselves hoped to get further in their personal development. We 

will now consider the contribution of the high schools for improving human capital in 

Finland[8]. 

The change that took place in Finland's education policy 

After the reform of the comprehensive school in the 1970s, educational change 

in Finland can be described in three stages [1]  

1 .Rethinking the theoretical and methodological foundations (1980s) 

By the early 1980s, the structural reforms that led to the establishment of the 

Prosculo were over. Then, most of the effort focused on the concepts of knowledge and 

learning that were embedded into the philosophy of the Prosculo. This phase of 

educational change in Finland was characterized by an appeal to consensus beliefs, 

seeking innovation and increasing confidence in schools and their ability to find the best 

ways to raise the quality of student learning. 

A deeper understanding of the knowledge and the learning process strengthened 

the school's moral foundation. From a recent assessment in Finland, which examines 

comprehensive schools in the country, rising teachers are paying close attention to the 

diversity of teaching and learning environments, and believe that using diverse teaching 

methods is important for both planning and classroom work. Progress can be indicated, 

at least moderately, in school teaching and learning[2]. 

2 .Improvement and change based on self-regulation and networking (1990s) 

It is customary to see the 1994 national curriculum reform as the main 

educational reform of Finland, along with the previous comprehensive school reform 

that took place in the 1970s. The key change tools were the local authorities and schools, 

which played an active role in designing the curriculum and implementing the resulting 

changes. The schools were encouraged to collaborate with other schools and also 

connect with parents, businesses and NGOs. This momentum of sharing and 

independence culminated in Project Aquarium, a national school improvement initiative 

that allowed all schools, administrators and teachers to build a network of collaborative 

work. The aim of the project was to transform schools into active learning communities. 

The project was a unique and independent network of school improvement that was 

open to all active educators. This way of working was not previously known in the 

Finnish Educational Administration, and elsewhere it was rare to find it. 

"The Aquarium Project" offered schools a new context that would improve - a 

combination of traditional community work and Facebook-style social networking. This 

venture was very close to the Alberta School Improvement Initiative (AISI), a unique 

long-term and government-funded school and teacher development program launched 

in Alberta, Canada (al. Hargreaves 2009). Research shows that improvement Self-

regulatory schooling has had a positive impact on the involvement of schools in Finland 

and Alberta, and it is especially important that most of the schools involved in such 

initiatives report that the teacher team has succeeded in improving school even though 

it was a period of economic slowdown and downsizing. The "Aquarium Project" and 
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the "Alberta School Improvement Initiative" succeeded in stimulating local innovation 

and research activity among principals and teachers engaged in advanced university 

education. This phenomenon took place in different places where educational 

management was carried out by different methods. However, studies have shown that 

the school, and not the system or the general system, is the source of power and ability 

in early 1997, there were more than a thousand projects in 700 schools and 163 local 

authorities participating in the "aquarium project". The project coincided with the new 

ideas of the 1990s, including decentralization, increased school autonomy and a 

reinforced school identity. The improvement strategy for this project focused on shared 

responsibility in schools, adapting teaching to the individual student, and collaborative 

efforts to improve learning quality[2]. In this sense, the "aquarium project" incorporated 

characteristics that overlap with neoliberal conceptions of education. Sometimes these 

characteristics were interpreted as evidence of increased competition between schools 

in the education system. Certainly, choosing a school does foster a competitive climate, 

but the school improvement network has harnessed the competition for a concerted 

effort to build better schools. The salient social aspect of the "aquarium project" was 

reflected in the sharing of ideas and problem solving, which prevented schools from 

seeing each other. In this sense, the project relies on previous values of equality of 

opportunity in education and social responsibility rather than on competitiveness and 

administrative accountability. 

3 .Increase structural and administrative efficiency (2000s to the present). 

The second phase emerged from the liberalization of Finnish education policy, 

a period characterized by self-initiated and collaborative school networking between 

individuals. The third phase, which continues to this day, was born out of a need to 

increase public sector productivity, and it accelerated as a result of the initial PISA 

findings in December 2001, and later due to the 2008 economic slowdown. This phase 

focuses on trying to bring about structural and managerial change in search of maximum 

efficiency, without violating the delicate balance of a well-functioning education 

system. 

Why Finland's education is so successful, I will describe in the next chapter of 

the results of the education system. However, many studies have been devoted to her 

understanding. The education system is successful because it is based on collaboration. 

The investment is in designing a system where collaboration is the central idea, from 

the classroom level to the whole system level. The system is designed for individual 

learning and creativity in school classrooms. The system is built on trust in the schools, 

trust in the leaders and trust in the teachers, which leads to professional responsibility. 

Important investment is done in teacher professionalism[1]. Not only is the initial 

training of the teachers good, the training is on going even after getting started. These 

systems understand the importance of the concept of equality in education and the role 

it plays. Equality in its simple sense in unequal systems: one can estimate what the 

student's achievements in school or in life will be based solely on observing the 

background he comes from. In contrast, most successful education systems work 

systematically and structured to increase equality. 



600 

 

 

What is Finland's education system based on? Two key values 

Basic Value: Equality 

Equality, which means equal rights and equal opportunities, is expressed in 

Finnish education in various aspects such as: free public education for all: from 

preschool to university degree. • The educational system is equitable and freely 

available to all. Preschools and schools provide free feeding, health, educational 

materials and shuttle services. The kindergarten teacher ratio, one for 3 till age 4, one 

for 7 students. In schools, one teacher for 12 students has an assistant teacher in 

classrooms over another 12. Addressing unique needs of students and diversity • 

Cultural: From an early age, the education system invites a nurturing and inclusive 

approach to responding to special needs and policies of integration, inclusion, 

multiculturalism, gender identity and equal opportunity. This policy explicitly prohibits 

filtering and exclusion for interpersonal and cultural differences. Almost all children 

receive personal care according to their needs and abilities, and progress relatively 

evenly in the education system. The emphasis in Finnish education is on strengthening 

the weak and preventing educational gaps. Therefore, the Finnish education system runs 

classes called "special education", in which about half of Finnish students are already 

in elementary school, for students who have difficulties and also strong students, to 

prevent labelling. Each institution has special education teachers, graduate education 

counsellors who accompany students, social workers and psychologists[8]. 

Teaching and selecting teaching methods and learning materials. Assessment 

for learning and non-marking: Emphasis on self-esteem without competitiveness 

between students, teachers and schools. Assessment using grades is done only at the 

entrance to the high school. The purpose of the tests is to diagnose the state of the 

education system with the aim of improving it and not measuring grades and 

achievements. Learn from interest and to know and apply, and not to pass a test or to 

earn any grade. 

Basic Value: Quality 

This value, which includes diligent, effective, rigorous, transparent and 

excellent values, is reflected in the following aspects: Strict teacher training: Education 

and teaching subjects at universities are considered to be most sought after and meet 

high standards in terms of personalization and 10% of academic ability. Only accepted 

for teaching studies. The studies take five years and include a bachelor's and master's 

degree. Elementary teachers (from first grade to 6th) must have a master's degree in 

education. Professional teachers who teach in the three upper grades must have a 

master's degree in education as well as the profession they teach. Executives must have 

a college degree in education and teaching, teaching experience as well as a 

management degree. The Ministry of Education sets educational goals and provides 

teachers with innovative teaching methods, but teachers have complete freedom to teach 

in the classroom as they see fit. Educational countries designated by professionals • Not 

Political Bodies: To ensure a quality, stable and long-term educational policy, the 

Finnish education system is run by professional educators who staff the "National 

Council for Education" without the interests of the ruling parties. The Ministry of 
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Education is relatively small and is primarily responsible for education policy, setting 

goals, core curriculum and teacher training. The bulk of educational, budgetary and 

pedagogical activities is the responsibility of local authorities and schools - with a small 

number of supervisory and less administrative mechanisms. 

Examining the results of Finland's education system: 

Finland's history as an educational power began in December of 2001: this is 

exactly when the OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) 

published the PISA Evaluation with the first results of student tests. These results were 

very surprising. In all three academic areas - mathematics, science and literacy - Finland 

was ranked in one of the highest places in the OECD countries, with the gaps in the past 

compared to students from Japan, Korea and Hong Kong. Finnish students seem to have 

been able to learn all the knowledge and skills they demonstrated in these tests, no 

private lessons, no after-school studies, and no large amounts of homework, unlike 

many of their peers in other countries. Especially small, the first reactions in the 

educational community after the results of the first PISA test were confusing. The world 

media wanted to know the secret of good education in Finland. In the year and a half 

after the results were published, several hundred foreign delegations visited Finland 

with the aim of learning how schools work and how teachers teach. Questions that 

guests asked about Pisa's "Finnish miracle" were frequent, and the Finns themselves did 

not know how to give them reliable answers. 

PISA research is an extraordinary study, looking "forward" to the future of 

students in educational systems - have they embedded the knowledge they have 

acquired throughout the years in the system? And do they know how to realize and apply 

it in everyday life in a way that is relevant and valuable? In other words, the study 

examines how mature the system is ready for life and is expected to contribute to the 

development of society and the economy as they integrate into the world of work. 

Through the following cycles of PISA tests - in 2003, 2006 and 2009 - they 

further strengthened Finland's reputation, and the interest of the world media in Finnish 

education intensified. The power of Finnish education is in quality, equitable and fair 

learning 

PISA Research Results 2015 (Last Published, 2018 Still Processing) 
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Graph 1 - Results of Math Knowledge: 

 
Comparative parameters 

The teachers 

Teacher status 

Each academic year, approximately 5,700 places are offered in teacher training 

programs in Finland. This chapter focuses on the training of elementary and professional 

teachers from kindergarten through the twelfth grade. The teaching profession is closely 

linked to the preservation of Finnish national culture and the building of an open and 

multicultural society. Indeed, one of the goals of school education is the transfer of 

heritage, aspirations and cultural values from one generation to the next. The Finnish 

media regularly reports on surveys documenting which subjects are preferred by high 

school graduates. Surprisingly, teaching is rated one of the most valued subjects before 

medicine, architecture and law, and is considered a work in national opinion studies. 

About 1,300 Finnish adults (aged 15 to 74) were asked whether the profession their 

partner influenced their decision to have a binding relationship with them [1]. The 

interviewees were asked to select five professions from a list of thirty professions, one 

of which they would like their partner to pursue. The answers were quite surprising. 

Finnish men chose the teacher as their most ideal mate, before a nurse, doctor, or 

architect. Finnish women only chose a doctor and a veterinarian before a teacher as an 

ideal favourite for a partner. In the entire survey, 35 per cent of the respondents rated 

the teaching profession in their five preferred occupations with an ideal spouse. The 
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survey therefore shows that only doctors are more in demand than teachers in the 

vacancy market in Finland. This figure clearly indicates the high social and professional 

status that teachers have attained in Finland - both inside and outside schools[9].. 

Teacher's salary 

There is a very noticeable difference between Finnish teachers and American 

teachers in terms of the first salary; in Finland teachers' salary depends on the age group 

they teach. The average salaries of middle school teachers who teach in the middle and 

upper secondary schools are about 7 per cent to 10 per cent higher than the salaries of 

teachers who teach in elementary schools. There is also a similar gap between the 

average salary in the middle school and the average salary in the high school. In contrast, 

in the United States, teacher salaries are more or less the same in all stages of education. 

While global statistics do not provide a complete picture, it seems that American 

teachers can expect to rise between 21% and 26% of their salary from the beginning of 

their careers to the middle (15 years of teaching in kindergarten through 12th grade). 

Finns will grow by about a third by the middle of their career, with the highest salaries 

in Finland being 58% (middle school teachers) to 77% (high school teachers) of starting 

salaries, respectively[10]. 

Table 2 - Ratio of the actual average salary of a full-time teacher to the average wage 

of workers in the economy (with tertiary education) at age 25-64  - 2014 

Country 
Pre 

school 

Primary 

school 

Junior high 

school 

High 

school 

Finland 0.65 0.89 0.98 1.10 

OECD 0.74 0.81 0.85 0.89 

Israel (*actual salary) 0.9 0.92 0.99 0.88 

USA 0.65 0.68 0.69 0.71 

Italy 0.65 0.65 0.69 0.72 

Germany  0.89 0.98 1.05 

Denmark 0.73 0.87 0.88 1.00 

New Zealand  0.85 0.87 0.93 

Czech Republic 0.48 0.56 0.56 0.58 

France 0.77 0.76 0.9 0.99 

Source: Section A Processing of Economics and Statistics, EAG 2016, T able 

D3.2c, web 

Teacher training in Finland, the main subject is education, and consists of three 

areas: 

1 Theory of Education 

2 .Knowledge of pedagogical content 

3 .Didactics and practice of the content field. 

Research programs for teacher training in Finland culminate in a master's thesis. 

Primary school teacher candidates usually write a thesis in the field of education. The 

thesis usually deals with the area of the teacher's classroom or classroom practice, such 

as teaching or learning mathematics. Teaching students who focus on a particular 
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content area choose a thesis that deals with their main field. The level of academic 

expectations in teacher training programs is similar across all existing programs, from 

primary school education to upper secondary teacher training. 

Teacher training in Finland is tailored to the European Higher Education Area, 

which is currently being developed under the "Bologna Process". The universities of 

Finland today offer a two-phase curriculum: a three-year compulsory and two-year 

compulsory program, which is the minimum prerequisite for obtaining a teaching 

license, and two degrees are offered in interdisciplinary programs consisting of at least 

two subjects. Quantification of studies is done by order Credits within the European 

Mutual Recognition System in 46 European countries, which will serve as a "European-

Higher Education" policy, are a student-centred system based on the student workload 

required to meet the program's objectives[1]. 

The broad-based teacher-training program ensures that the new teacher has both 

balanced knowledge and skills in theory and practice. It also means that future teachers 

develop in-depth professional insights on education from several perspectives, 

including educational psychology and sociology, curriculum theory, student 

assessment, special education, and didactics (pedagogical content knowledge) in the 

content areas of their choice. It is important to note that contemporary teacher education 

in Finland has been greatly influenced by the research and developments in this field 

that came from universities in the United States, Canada and the United Kingdom. To 

illustrate what teachers learn during their training program, Table 2.3 summarizes the 

curriculum topics for teacher training for elementary schools with the required credits, 

as determined by the Department of Teacher Education at the University of Jyvskylää. 

Offering a teacher training program has its own curriculum and that is coordinated with 

national education authorities. This method ensures cohesion while encouraging local 

initiative and optimizing the use of resources and opportunities unique to each 

university][8]. 

Teachers as researchers 

Research-oriented teacher training means that the integration of educational 

theories with research methods and practice plays an important role in teacher training 

programs. The curricula are designed to create a continuum that is complete - from the 

foundations of educational thinking, to research methods in education and to more 

advanced areas of educational science. In this way, each student builds an understanding 

of the interdisciplinary systemic nature of educational practice. Finnish students also 

acquire research skills: they learn to design original research that deals with practical or 

theoretical aspects of education, carry it out and then present it[2]. A necessary 

component of the research-based teacher training is teaching experience in schools - a 

crucial aspect of the curriculum, there are two types of practical experience in teacher 

training programs in Finland. The main part of the experience is done in special 

institutions for teacher-supervised universities. These institutions work according to 

curricula similar to those of ordinary public schools. The secondary part of the hands-

on experience is in the framework of teacher training workshops, which is part of the 

Faculty of Education, where students in small groups practice basic teaching skills as 
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they teach their peers. Students also practice teaching in a network of schools. The 

purpose of the curriculum is to systematically integrate practical training with 

theoretical and methodological studies. Practical training is usually divided into three 

stages, which are spread over a five-year program: basic training, advanced training and 

final training. During each phase, students observe lessons taught by experienced 

teachers; Teaching lessons to teachers' teachers; And independently teach diverse 

groups of students when the assessment in this case comes from teacher teachers and 

lecturers of the teacher training department. Teacher training assessments in Finland 

have stated time and time again that the systemic nature of the teaching curriculum is 

its strength and is the main feature that distinguishes Finland's teacher training from that 

of many other countries. The Finnish Teacher Training Program represents a spiral 

sequence of theoretical knowledge, practical training and teaching research. The 

responsibilities of teacher training are integrated into the activities of university units. 

For example, at the University of Oulu, three faculties - science, humanities, and 

education - offer teaching courses to their students. The lecturers are experts on unique 

teaching methods for the profession. Their curriculum is coordinated with the 

Department of Teacher Education, which is responsible for all teacher training in the 

country. 

Professional development after admission to work 

Finland typically allocates $30 million from the state budget each year for 

professional development of teachers and school administrators in the form of university 

courses and teacher training (compared with $5 million allocated for student 

measurement and evaluation). The main purpose of this investment in human resource 

development is to ensure equitable access to further training, especially for teachers 

working in less established schools. Professional development providers are selected on 

a tender basis. It is the government that determines from the outset what issues the 

training will focus on, in accordance with national educational development needs. 

Local education authorities, which own teachers' schools and employers, invest in 

professional development for their educational staff on a similar scale each year[8]. The 

Ministry of Education, in collaboration with local authorities, plans to double public 

funding for professional development of teachers by 2016. Finnish Masters teachers 

may pursue doctoral studies to expand their regular professional development options. 

Elementary teachers can continue their studies at the Faculty of Education. The doctoral 

thesis will focus on the subject of educational sciences of their choice. Many elementary 

school teachers take this opportunity, often while working as school teachers. Doctoral 

studies in vocational teacher education whose previous degrees are in a different 

academic field involve more work. They must first complete advanced studies in the 

educational sciences in order to qualify for research in education. 
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