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CUVÂNT ÎNAINTE 

 

Evoluția dinamică a proceselor socio-economice, condiționată de explozia noilor 

tehnologii, plasează în fața profesorului contemporan sarcini complexe, care necesită 

revizuirea/completarea unor concepții pentru ca sistemul educațional să corespundă 

exigențelor actuale și să formeze la discipoli competențe valoroase și utile pentu 

activitatea cotidiană. În acest proces de metamorfoză a întregului sistem, specialiștii 

din învățământul general și din învățământul superior sunt obligați să relaționeze 

simbiotic pentru elaborarea unor concepte viabile, care să asigure schimbarea la nivel 

de metodologie, mecanisme și asigurare a calității studiilor.  

Sistemul educațional actual necesită o abordare inovațională, cu implementarea 

tehnologiilor moderne, dezvoltarea stilului de gândire original, dar autentic, pentru a 

forma personalități competente care ar corespunde provocărilor viitorului și ar avea 

un stil de dezvoltare autodidact. În acest context, cele două sisteme de învățământ: 

general și universitar trebuie să fie congruente în misiune, obiective și finalități 

pentru a asigura continuitatea procesului de dezvoltare a personalității educabililor. 

Elaborările în cadrul didacticii disciplinelor vor contribui la revigorarea și 

eficientizarea sistemului educațional. 

Universitățile trebuie să asigure o platformă polifuncțională pentru geneza, 

dezvoltarea și diseminarea ideilor noi, care urmează a fi adaptate, verificate și 

evaluate în sistemul educațional pentru a elabora recomandări privind utilizarea 

eficientă a lor. 

Aceste procese complicate, dar de creație sunt bazate pe potențialul intelectual al 

profesioniștilor din domeniu, care determină direcțiile evoluției concepțiilor 

pedagogice, aspectele abordării unor probleme la nivel național. Pentru această 

activitate nobilă, consacrată prosperării societății noastre vă aducem Dumneavoastră, 

apostoli ai neamului, cele mai sincere cuvinte de recunoștință, dorindu-vă în 

continuare multă creativitate, perseverență și realizări frumoase în opera 

educațională. 

 

Rectorul UST, 

dr., prof. univ. interim. 

Eduard Coropceanu 
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INFLUENȚA STILULUI PARENTAL ASUPRA GÂNDIRII CRITICE 

LA PREȘCOLARI 

Antoci Diana, conferențiar universitar, doctor în științe
1 

Isac Oxana, educator
2
, masterandă

1 

1
Catedra PEP, UST 

2
Grădinița ”Poienița Picilor” 

Reieșind din specificul vârstei preșcolarilor mici, care este foarte larg analizată 

și descrisă de cercetători în literatura de specialitate (A.Calancea, L.Trofăilă, P.Golu, 

E.Verza, M.Zlate, L.Savca etc.), am observat că există o relație între personalitatea 

preșcolarului și personalitatea părintelui acestuia precum și educația copilului primită 

în familie.  De aceea, ne-am propus să determinăm care este interrelaționarea stilului 

parental educativ și gândirea critică a preșcolarilor, bazându-ne pe specificul 

dezvoltării copiilor în această perioadă. 

Scopul cercetării constă în determinarea dimensiunilor psihopedagogice ale 

interconexiunii dintre stilul parental educativ și gândirea critică a preșcolarilor. 

Suportul teoretico-științific al investigației îl constituie: ideile lui P. Hauch, 

R.Edwards, D.Baumrind  cu referire la stiluri parentare. Cele mai influente definiţii 

ale gândirii critice din secolul XX, care trasează astăzi dimensiunile conceptului de 

gândire critică sunt concepţiile lui J. Dewey, E. Glaser, R. Ennis şi R. Paul.  

Conceptul de ”stil” este introdus în psihologie de Adler în sintagma life style. 

P.Popescu-Niveanu menționează că sintagma life style se referă la unicitatea și 

individualitatea unei persoane, la felul ei de a fi, la modul de a gândi și de a acționa, 

care se datorează unor particularități ale personalității. Naturalistul francez Buffon, 

este extrem de sugestiv – ”stilul este omul însuși”.  

Această formulare postulează explici că stilul este dependent de persoană; așadar 

se subliniază individualitatea ca dimensiune bazală a personalității. În același timp, 

fiecare om are nevoie de un cadru de orientare a actelor și sentimentelor, o hartă 

cognitivă a lumii naturale și sociale care să dea un sens rațional nnumăratelor 

evenimente trăite și să precizeze locul omului în lume. Așadar, oricât de egocentric ar 

fi, ”individul” conștientizează implicarea socialului în determinismul său. Astfel, 

cele două structuri de bază ale personalității umane, individualitatea și sociabilitatea, 

aflându-se în căutarea unei soluții, coexistă. Atunci când aceste elemente orientează 

sau sprijină acțiunea educativă în familie, ele se constituie în stiluri educative sau 

stiluri de parenting [3, p.68]. 

Conform lui P. Hauch, părinții pot adopta următoarele stiluri parentale: stilul 

parental ferm și non-blând, stilul parental blând și non-ferm, stilul parental non-blând 

și non-ferm, stilul parental blând și ferm. Anume aceste stiluri au fost analizate în 

lucrarea respectivă.  
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Pe de altă parte R. Edwards (2001) descrie alte patru tipuri parentale: autoritar, 

permisiv, democratic, precum și cel mixt [14, p.8-9]. 

Conceptul de stil parental a fost propus de D.Baumrind (1971; 1978) pentru a 

descrie interacțiunile dintre părinți și copiii lor, sugerând-se totodată și 

conceptualizări diferite ale stilului parental. Una dintre conceptualizări consideră 

stilul parental ca fiind descris pe un continuum, ceea ce indică faptul că un părinte 

poate avea mai mult sau mai puțin un anumit stil de interacțiune cu copilul lui.  

A doua conceptualizare a stilului parental este cea topologică care consideră că 

părinții pot fi divizați în categorii de stil care nu se suprapun. Categorizarea stilului 

parental a influențat profund cercetările privind comportamentele parentale și efectele 

asupra dezvoltării copiilor. Inițial autoarea a identificat trei stiluri parentale: stilul 

atoritar, stilul permisiv sau indulgent, stilul democratic. Mai târziu, aceeași autoare 

propune un al patrulea stil parental, cel neglijent.  

Psihologul D. Baumrind (1967) a identificat trei stiluri principale – autoritar, 

permisiv și autoritativ (democrat), bazându-se pe două aspecte ale comportamentului 

părinților: control prental  (disciplină și căldură). Începând cu Baumrind și mulți alți 

psihologi au foosit această terminologiei și au făcut studii mai aprofundate 

(E.E.Maccoby și J.A.Martin (1983), E.E.Maccoby (1992), D.H.Hockenbury și 

S.E.Hockenbury (2003), D.A.Bernstein (2011)).  

Părinții cu stilul autoritar folosesc deseori un sistem de recompense și pedepse 

pentru a ține sub control comportamentele. Ei țin să răspundă la purtările 

problematice cu metode mai restrictive, cum ar fi țipatul, privarea de anumite lucruri, 

izolarea copilului, lovirea sau un sistem de ”mituire” cu o recompensă: ”fă ceea ce îți 

cer și îți voi da...” Deseori se bazează pe frică și se întemeiază pe așteptări de 

supunere și comportament aproape perfect. Fiind o mulțime de reguli și limite, există 

tendința de a dărui dragoste condiționată, folosind etichetări precum ”fată bună” și 

”fată obraznică”. Părinții care folosesc stilul autoritar afișează mai puțină prietenie și 

grijă. Ei țin să folosească fraza: ”pentru că așa am zis eu!”, mai curând decât să-i 

explice motivele din spatele regulilor. Acesta este un stil caracterizat de cerințe înalte 

din partea părinților și de un  nivel ridicat de disciplină, cu mai puțină atenție 

acordată felului în care copilul ar putea percepe lumea. 

Părinții care adoptă stilul permisiv sunt calzi și grijulii și au puține reguli, așteptări 

și limite pentru comportamentul copiilor. Nu le place să impună limite și tind să 

aprecieze non-conformismul și libertatea. Părinții care folosesc stilul permisiv pot 

folosi prea multe posibilități de alegere și decizii inadecvate la vârste fragede. Ei 

instituie prea puțin ritm și organizare în viața de familie. Ei pot să evite confruntările, 

privind în altă parte în loc să înfrunte comportamentul problematic. Raționamentul 

lor ar putea fi acela potrivit căruia copiii vor depăși singuri aceste purtări dificile. 
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Părinții care utilizează stilul permisiv s-ar putea considera buni prieteni ai copiilor lor 

mai mut – sau mai degrabă – decât să fie părinți.  

Stilul autoritativ. Cuvânul ”autoritativ” are numai câteva litere diferite față de 

”autoritar”. Totuși, cele două stiluri de parenting sunt cât se poate de diferite. 

Cuvintele ”blând și ferm” caracterizează stilul de parenting autoritativ. Părinții care 

apelează la acest stil sunt blânzi, grijulii și toleranți, în timp ce continuă să creeze 

limite și indicații clare pentru copii. Ei aplică limite echitabile, consistente și logice, 

țin seama de factorii din spatele comportamentului și învață și ghidează în mod activ 

spre schimbarea pozitivă. Părinții autoritativi încurajează libertatea copilăriei. 

Păstrând limita în privința acțiunilor periculoase. Ei urmează o abordare care pune 

copilul în centru, fără a fi excesivi de îngăduitori. 

În loc să se bazeze pe metode restrictive pentru a controla comportamentul, 

pornește de la a privi problemele comportamentului drept oportunități de dezvoltare 

și caută mesajel din spatele purtării. Atunci când folosesc educația creativă, părinții 

folosesc posibilitatea alegerii în cadrul unor limite. Ei au structuri și obiceiuri clare în 

viața lor familială. Au reguli precise pentru comportamente nesănătoase și 

periculoase. Își oferă timpul, atenția și iubirea necondiționată. Părinții autoritativi 

conduc prin exemplu: ei încearcă să-și reglementeze propriul comportament și, astfel, 

să fie un model de urmat. 

Neimplicare. Cercetările amănunțite ale lui Maccoby și Martin (1983) definesc un 

al patrulea stil de parenting, ei îl numesc ”neimplicat”. Uneori este numit ”parenting 

neglijent”. Părinții cu un stil de parenting neimplicat sunt caracterizați de fraza: ”Nu 

mă mai deranja!”. Cer puține lucruri de la comportamentul copiilor și le lipsește 

blândețea, dându-le copiilor puține răspunsuri și vorbindu-le foarte puțin. Parenting-

ul neimplicat este parenting-ul cu o interacțiune minimală. Părinții neimplicați ar 

putea să nu fie interesați de copii și de creșterea și de educarea acestora, sau pot fi 

foarte acaparați de propria persoană și de propriile nevoi. Ar putea avea anumite 

dependențe sau poate pur și simplu nu le rămân timp și energie după stresul de la 

locul de muncă și după stilul de viață încărcat.. 

În viziunea Silviei Breabin, gândirea reprezintă funcția cea mai organizată a 

psihismului, prin care se integrează și se prelucrează informația privitoare la 

realitatea interioarăși cea exterioară [2]. Gândirea este funcția psihică ce prelucrează 

și transmite informația, operază, de fapt, cu semne/simboluri adică semnificații ca 

înlocuitori ai obiectelor și fenomenelor, în plan mintal. [4, p.35-36] 

Gândirea este un proces cognitiv superior în viziunea lui Patrașcu D., prin 

intermediul căruia are loc reflectarea completă a realității și rezolvarea de probleme. 

Ea prezintă un flux de idei ce dezvăluie esența problemelor și fenomenelor. Produsul 

ei enunță o ideie și nu o imagine cunoscută. [8, p.63] 
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Gândirea critică este un produs, un punct la care ajunge gândirea noastră în 

momentul în care gândim critic din obişnuinţă, ca modalitate firească de interacţiune 

cu ideile şi informaţiile deţinute. Este un proces activ, care se produce uneori 

intenţionat, alteori spontan şi care îl face pe cel care învaţă să deţină controlul asupra 

informaţiei, punând-o sub semnul întrebării, integrând-o sau respingând-o. [6, p.125] 

Gândirea critică, după părerea lui R. Ennis, este gândirea raţională, reflexivă 

care este concentrată pe a decide ce să credem sau ce să facem.  

Gândirea se desfăşoară cel mai bine într-o atmosferă lipsită de riscuri, în care 

ideile sunt respectate. De aceea învăţătorul va trebui să demonstreze că şi ideile 

,,tâmpite” fac parte din procesul de gândire, iar ridiculizarea ideilor nu va fi tolerată, 

deoarece aceasta sufocă gândirea prin inducerea unui sentiment de risc personal [3, 

p.118]. 

Instrumentele utilizate în cadrul cercetării au fost următoarele: tehnica: 

„Excluderea imaginii de prisos” (după И.Макеевa, adaptat de L.Savca); tehnica: 

„Șiruri numerice” (după И.Макеевa, adaptat de L.Savca); Tehnica: „Al 4-lea de 

prisos” (după И.Макеевa, adaptat de L.Savca); Chestionar pentru identificarea 

stilului parental (P. Hauch). 

Eșantionul experimental au constituit 44 subiecți cu vârsta cuprinsă între 4,5-

6,5 ani și 44 părinți ai acestor copii. 

În procesul desfășurării cercetării am observat că copiii erau nerăbdători să 

rezolve sarcina propusă fiind entuziasmați, însă erau și copii care se blocau, sau, erau 

nesiguri pe răspuns, cereau ajutor, care li s-a oferit ori de câte ori au solicitat, pentru a 

fi siguri că ei au înțeles fraza și vor da un răspuns corespunzător. Am lucrat în paralel 

și cu părinții.  

După ce am analizat rezultatele testelor, a fost aleasă grupa experimentală și 

cea de control, în fiecare fiind câte 21 subiecți. 

 
Figura 1. Repartizarea părinților privind stilurile educative conform chestionarului 

pentru identificarea stilului parental (P. Hauch) (nr. de subiecți) 

Datele din figura 1 reprezintă repartizarea părinților privind stilurile educative 

pe care le manifestă, deci în grupul experimental cât și în cel de control un număr 

8

10

1
2

8
9

2
1

Blând și non-ferm Blând și ferm Non-blând și non-ferm Ferm și non-blând

Control Experimental

10



egal de subiecți și anume 8 (38%) s-au manifestat ca și părinți cu un stil blând și non-

ferm, ceea ce înseamnă că ei implică un comportament parental de dragoste și 

afecțiune, cu puține solicitări pentru copil și cu puține limite stabilite. Un stil blând și 

ferm au manifestat în grupul experimental 9 subiecți (43%), iar în grupul de control 

10 părinți (48%), acesta implică un stil în care părinții împreună cu copiii participă la 

discuții și se gândesc împreună la ce înseamnă comportamente inacceptabile, se 

concentrează pe comportamente, dar nu blamează copilul, stabilesc limite și 

consecințe clare etc. Stilul non-blând și non-ferm în grupul de control la obținut doar 

1 părinte (5%), iar în grupul experimental 2 părinți (10%), acest stil implică un 

comportament parental plin de critici la adresa comportamentelor greşite, dar lipsit de 

laudel pentru comportamentele bune. Stilul ferm și non-blând la grupul de control 

avem clasate 2 subiecți (10%), iar la grupul experimental 1 subiect (5%). Acest stil 

implică un comportament parental de stabilire a unor reguli rigide, fără a permite 

vreodată copilului să le chestioneze autoritatea, centrarea pe greșelile copilului, 

atacarea personalității lui, strictețe și lipsa oferirii laudelor. 

 

 
Figura 2. Repartizarea copiilor privind nivelul verbal și nonverbal a capacității de 

generalizare, abstractizare și clasificare (nr. de subiecți). 

Datele din figura 2 reprezintă rezultatele copiilor privind nivelul verbal și 

nonverbal al capacităților de generalizare, abstractizare și clasificare. Ele ne arată că 

14% (3) subiecți din grupa experimentală s-au clasat pe nivelul superior, iar în grupa 

de control 33% (7) din subiecți manifestă un nivel înalt al gândirii abstracte, 

preșcolarul face corect generalizarea, poate explica motivul unirii celor trei cuvinte 

într-un grup, 62% (13) subiecți din grupul experimental s-au plasat la nivelul mediu 

al gândirii abstracte, adică copilul face corect generalizarea cu mici abateri sau cu 

ajutorul unor indici, numește intrusul dar mai dificil găsește cuvântul generalizator 

celorlalte trei cuvinte, iar în grupul de control avem 52% (11) subiecți pe acest nivel, 

și 24% (5) subiecți au fost plasați la nivelul scăzut, ceea ce vorbește despre un 

vocabular limitat, copilul cu greu găsește cuvântul generalizator sau face greșeli în 

eliminarea intrusului, în grupul de control pe nivel scăzut avem 15% (3) din subiecți.  
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Figura 3. Prezentarea rezultatelor privind manifestarea gândirii verbalo-logice la 

preșcolari (nr. de subiecți). 

Datele prezentate în figura 3 ne arată că 4 subiecți (19%) din grupa de control, 

s-au plasat pe nivelul înalt al înțelegerii legăturilor logice, datorită faptului că au 

rezolvat corect majoritatea itimilor fără mare dificultate, au numit cu ușurință 

cuvântul generalizator manifestând exprimare logică în formularea răspunsurilor, iar 

în grupa experimentală avem 3 subiecți (9%). Pe nivelul mediu s-au plasat 11 subiecți 

(52%) din grupul de control, datorită numărului de răspunsuri corecte putem spune că 

au o stabilitate a gândirii logice consecutive și o stabilitate a alegerii semnelor 

esenţiale pentru stabilirea analogiilor, iar în grupul experimental la nivel mediu au 

fost evidențiați 7 subiecți (33%), pe nivelul mai jos de mediu al formării analogiilor 

simple avem în grupul experimental 8 subiecți (38%), dar în cel de control 4 subiecți 

(19%), ceilalți 2 subiecți (10%) din grupul de control au ajuns pe nivelul slab datorită 

dificultăților cu care au înțeles instrucțiunea, astfel au comis greșeli la comparări, 

ceea ce ne prezintă o gândire cu caracter confuz al înțelegerii legăturilor logice și o 

înțelegere greșită a analogiilor, dar în grupul experimental ceilalți 3 subiecți (20%) au 

ajuns pe acest nivel, scăzut.  

 
Figura 4. Distribuirea rezultatelor privind aspectul logic al gândirii 

matematice(nr. de subiecți). 

Înalt Mediu Mai jos de mediu Scăzut

4

11

4

2
3

7
8

3

control experimental

Înalt
Mediu

Scăzut

7 11

4

3
12

6

control experimental

12



Putem observa din figura 4 reprezentarea pe nivele a manifestării aspectului 

logic al gândirii matematice al preșcolarilor, astfel pe nivelul înalt în grupa 

experimentală s-au plasat 14% din subiecți (3), iar în gupa de control 33% din 

subiecți (7). Pe nivelul mediu avem 57% subiecți (12) în grupa experimentală și 52% 

din subiecți (11) în grupa de control. Iar pe nivelul scăzut în grupa experimentală 

avem 29% subiecți (6), iar în grupa de control 15% de subiecți (4). Ceea ce semnifică 

că copiii din grupa experimentală, comparativ cu grupa de control, analizează cu 

dificultate mai mare materialul cifrat, ca urmare gândirea logică în matematică la 

grupa de control este mai dezvoltată decât la copiii din grupa experimentală, cauza 

posibilă ar fi că subiecții au întâlnit dificultăți la rezolvarea însărcinărilor și le-a fost 

greu să analizeze materialul cifrat, au văzut mai greu legitățile ascunse. Ca urmare 

gândirea logică în matematică este slab dezvoltată.  

Concluzii. Copiii învață pentru prima dată despre emoții, expresii, stări, diferite 

situații în familie. Felul în care ceilalți interacționează cu ei chiar din primele zile de 

viață le transmite mesaje despre modalitatea de a se exprima, a gândi, a acționa, 

despre circumstanțele în care emoțiile pot fi exteriorizate și despre tipurile de acțiune 

care pot fi realizate pentru a se adapta situațiilor care determină apariția anumitor 

situții. Tipul de relații dintre ceilalți și copii determină modul și măsura în care 

socializarea copilului are loc. 

Nu există rețete gata făcute și confirmate pentru creșterea și educarea copiilor, dar 

știm că pentru a avea succes în educație trebuie permanent de adaptat metodele de 

educație la nevoile individuale ale copilului. 

Înțelegerea diferitelor stiluri de parenting îi poate ajuta pe părinți să treacă prin 

anii copilăriei cu mai multă claritate. Fiecare părinte este unic: nu trebuie să ne 

schimbăm personalitatea înnăscută – de exemplu, nu e nevoie să încercăm să fim 

etern răbdători și să vorbim cu voce joasă dacă instinctiv vorbim mai sonor și vivace. 

Totuși, există dovezi că anumite abordări sunt mai eficace în gestionarea 

comportamentului problematic sau inadecvat al copiilor și merită să fim conștienți de 

asta [9, p.19]. 

Analizând datele înregistrate observăm că cei mai mulți părinți adoptă un stil 

parental care generează comportamente pozitive, idei creative și opinii proprii, și doar 

o mică parte din părinți sunt în poziția opusă acesteia. 

Adoptarea unui stil de parenting ferm și blând asociat cu un nivel înalt de 

preocupare pentru binele copilului sunt predictori buni pentru dezvoltarea abilităților 

cognitive, emoționale ale copiilor. 
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Comunicarea determină relația interumană, relația om-societate, procesul de 

influență reciprocă. Maniera în care individul monitorizează, controlează, filtrează, 

furnizează sau solicită informația relevantă penru relație, este parte componentă a 

stilului de comunicare și va determina în timp calitatea relației, climatul emoțional 

care caracterizează interacțiunile. Aptitudinea de a comunica este deosebit de 

importantă pentru soluționarea problemelor de orice tip și este una din cele mai 

principale valori pe care omul le dobândește în viață. 

În societatea contemporană, comunicarea a devenit o temă centrală de 

dezbatere, iar literatura de specialitate cuprinde o mare diversitate de lucrări care 

analizaează situaţiile, instrumentele, tehnicile de comunicare în vederea creării unor 

condiţii optime pentru o comunicare autentică şi eficientă. În mod paradoxal, foarte 

puţine cercetări vizează comunicarea interindividuală ca atare. Studiile dedicate 

situaţiilor de schimb între doi indivizi aflaţi în relaţie directă sunt puţine. Din moment 

ce comunicarea presupune a te exprima şi a te face înţeles, apare întrebarea, ce 

condiţii i-ar permite individului să se exprime în situaţia interindividuală în modul cel 

mai autentic cu putinţă. Elementul esenţial în asigurarea calităţii comunicării 

interpersonale este tipul de relaţie dintre persoanele aflate în interacţiune, aceasta 

fiind rezultatul atitudinilor fiecărui actor din cadrul procesului de comunicare. J.C 

Abric în lucrarea sa Psihologia Comunicării menționează că: în actul comunicării 

participă mai mulţi actanți, între care cel care se adresează, adică emiţătorul, şi care 

transmite un mesaj, o informaţie, şi cel care urmează să-l primească, respectiv, 

destinatarul, receptorul. Pentru ca mesajul să-şi îndeplinească funcţiunea, el are 

nevoie de un context la care se referă, pe care destinatarul să-l poată pricepe şi care să 

fie sau verbal sau capabil de a fi verbalizat într-un cod , întru totul sau cel puţin 

parţial , comun atât emiţătorului cât şi receptorului, altfel spus, comun atât celui care 

codează cât şi celui care decodează. Între cei doi participanţi la comunicare mai este 

însă nevoie şi de o legătură psihologică, legătură care să fie în măsură să stabilească 

şi să menţină comunicarea [2.p.14]. 

Conform părerii lui J.C Abric comunicarea reprezintă un act social, deliberat 

sau involuntar, conștient sau nu. Ea este în orice caz unul dintre actele care stau la 

baza legăturii sociale și – sintetizând idea cât se poate de corectă a teoreticienilor noii 

comunicări – nu poți să nu comunici. În acest context teoreticianul Watzlawick 
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menționează: ,,Dacă admitem că, într-o interacțiune, orice comportament are valoarea 

unui mesaj, cu alte cuvinte este o comunicare, rezultă că ,,nu poți să nu comunici” 

indiferent că vrei sau nu” [2. p.15]. 

Privită ca artă, comunicarea presupune talent, maleabilitate şi implicare 

afectivă. Din punct de vedere științific, comunicarea presupune o foarte bună 

stăpânire a teoriei comunicării, dar care poate fi îmbunătăţită doar prin practică, 

exerciţiu şi continuă observaţie. Comunicarea nu se bazează exclusiv pe exprimarea 

orală, ea este un sistem cu multiple canale. Gesturile , mimica, poziția corporală și 

chiar tăcerea sunt acte de comunicare, vehiculează o semnificație. Prin urmare, 

comunicarea are întotdeauna o finalitate, un obiectiv, care poate fi explicit sau 

implicit, conștient sau inconștient. 

Este indiscutabil faptul că aptitudinea comunicativă este una decisivă în 

activitatea cadrului didactic. La fel cum pictorul folosește pensula și culorile, 

muzicianul - instrumentele și notele tot așa și pedagogul folosește comunicarea. 

Așadar, comunicarea presupune, interacţiune, căci altfel avem de-a face cu discursuri 

paralele. Pe cât de importantă problema comunicării este, pe atât de delicată şi dificil 

de realizat. Comunicarea stă la baza actului educaţional. Nu e de ajuns să transmitem 

nişte informaţii pentru ca acestea să aibă efectul pe care îl dorim. De multe ori 

suntem dezamăgiţi că ceea ce am spus noi nu se reflectă în atitudinea interlocutorului. 

Scăpăm însă din vedere adesea, faptul că informaţiile pe care noi le-am furnizat au un 

anumit impact atât emoţional, cât şi din punct de vedere al înţelegerii mesajului. 

Valentina Marinescu în lucrarea sa ,, Introducere în teoria comunicării” 

menționează că: ,,comunicarea interpersonală este un mod fundamental de 

interacțiune psihosocială al persoanelor, realizată prin intermediul schimburilor și a 

semnificațiilor sociale, în vederea obținerii stabilității sau a realizării unor modificări 

de comportament individual sau la nivel de grup” [4. p. 60].  

Problema eficienţei comunicării interpersonale a fost tratată din mai multe 

perspective, printre care: perspectiva umanistă, pragmatică sau cea a schimbului 

social. Reprezentanţii abordării umaniste sunt A. Maslow, G. Allport şi C. Rogers, 

care pun accent pe ideea de deschidere, empatie, suportativitate, sinceritate, reacţie 

onestă
 
în cadrul procesului de comunicare [5.p.79]. 

Pentru a analiza comunicarea interumană, este necesar să o concepem ca  pe o 

interacţiune socială a unor actori, prezenţi într-o situaţie. Aceşti actori se confruntă 

mereu cu un anumit număr de probleme imediate sau pe termen lung, pe care le pot 

rezolva prin comunicare. Prin urmare ea este o parte iminentă a existenței umane, este 

inevitabilă și reflectă involuntar atitudinile  interlocutorilor. 

Atitudinile sunt niște predispoziții acționale, este o cauză a comportamentelor, 

una relativ ascunsă sau inconştientă, ceea ce de altfel o distinge de opinie, care este 
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manifestarea explicită a unei atitudini. Prin urmare, în majoritatea situaţiilor de 

interacţiune, fenomenul care trebuie descoperit şi analizat va fi atitudinea. 

Se consideră că nota diferenţiatoare a atitudinii faţă de alte manifestări psihice 

orientate spre un obiect este bipolaritatea sa, alternativitatea, care arată că subiectul 

este pentru sau contra unui obiect. G.W. Allport, analizând mai mult de o sută de 

definiţii, conchide că elementul cel mai frecvent este bipolaritatea. Între cei doi poli 

există un continuu!, atitudinea putând fi mai mult sau mai puţin favorabilă, astfel 

încât ea are diferite grade de intensitate [apud . 3 p.43] 

Atitudinea are un caracter relativ stabil în timp. În multe definiţii, atitudinile 

sunt caracterizate drept „sisteme durabile de evaluări”. Atitudinile sunt mult mai 

rezistente la schimbări decât cunoştinţele pure, tocmai pentru că în ele este prezent 

elementul afectiv-axiologic. 

Deşi avându-şi originea preponderent în exterior, atitudinea devine o variabilă 

latentă, o predispoziţie, o stare subiectivă, ceva interior şi virtual, Chircev  arată că 

atitudinile obiectivate sub formă de conduită pot fi privite ca relaţii, iar relaţiile 

interiorizate ca fenomene de conştiinţă sunt atitudini. Graţie unităţii dintre atitudini şi 

relaţii, sunt posibile cunoaşterea şi modificarea atitudinilor prin intermediul activităţii 

(şi invers). 

Fiind o luare de poziţie, atitudinea este orientată și influenţată de o valenţă 

pozitivă sau negativă şi de un echilibru, cu alte cuvinte de o anumită intensitate. Ea 

joacă un rol esenţial în sistemul de reprezentare al indivizilor sau al grupurilor. 

„Cheie de boltă a reprezentării situaţiei”, atitudinea va juca un rol major în cadrul 

situaţiei de comunicare [3. p. 45]. 

Într-o situaţie de comunicare interindividuală, orice individ poate să dezvolte 

cinci mari tipuri de atitudini iar orice atitudine creează un anumit tip de relaţie iar 

acestea la rândul lor vor avea consecinţe  asupra comunicării. Fiecare dintre aceste 

atitudini ne oferă posibilitatea să  interacţionăm. Atitudinile se nasc din sentimente 

care se transformă într-un anumit tip de comportament. Primele și cele mai durabile 

sentimente le avem încă din copilărie. Senzațiile, percepțiile și emoțiile care se 

dezvoltă în primii ani de viață sunt esențiale în dezvoltarea ulterioară a personalității. 

Aici un rol esențial îl are familia care după P. Osterireth reprezintă primul și cel mai 

important mediu, cu un rol deosebit în socializaea copilului. L. Golovei evidențiază 

cele mai importante funcții ale familiei printre care se numără alegerea și 

transmiterea valorilor și culturalizarea tinerei generații. Transmiterea valorilor este o 

operație alcătuită din două componente: formarea atitudinilor și învățarea valorilor 

care necesită eforturi permanente din partea părinților. Părinții contribuie la 

dezvoltarea copilului îi oferă sentimentul de siguranță și securitate sentimentul 

propriei valori[1. p. 62]. 
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Copilul moștenește de la părinți calitățile, comportamentul, opiniile bune sau 

rele. Este foarte important de ai forma capacitatea de a însuși doar valorile bune. 

Putem educa o generație sănătoasă care să contribuie,, la prosperarea societății dacă 

se va pune accentul pe promovarea adevăratelor valori, a respectului față de oameni 

și a autodisciplinei pe înțelegerea de către generația în creștere a faptului că anume 

acest lucru se așteaptă de la ea”[1.p.64]. Nu toate famiilile sunt însă orientate de 

aceliași valori și atitudini educative. Diversitatea rezultă, în parte, din structura 

socială a variabilelor: apartenență socio- profesională, nivelul de instruire, mediul de 

rezidență influențează orientarea educativă a părinților. Numeroși autori precum 

(Bawin- Legros 1996, Bourdieu 1974, Hess 1970, Gecas 1979 ș.a) sesizează că 

părinții aparținînd unor categorii socio- economice diferite, trasmit copiilor valori 

diferite:  în clasele mijlocii și superioare sunt valorizate autonomia și stăpânirea de 

sine, imaginația și creativitatea, în timp ce în clasele populare accentul este pus pe 

ordine, curățenie, obediență, respect al vârstei și al regulii exterioare, respectabilitate, 

capacitatea de a evita problemele[1. p.65]. 

În lucrarea de fată am vrut să constatăm gradul de influentă a comunicării 

educaționale asupra atitudinilor părinților făță de copii preșcolari.  Ca instrument de 

măsurare a atitudinilor părintești am folosit testul de A. Varga, V. Stolin privind 

atitudinea parentală.  Acest test reprezintă un chestionar orientat spre studierea 

atitudinii părintelui faţă de copilul său. Conţine 61 itemi şi permite măsurarea 

cantitativă şi calitativă a 5 parametri ai atitudinilor parentale: acceptare–

neacceptare/respingere, cooperare, simbioză, hipersocializare autoritară, 

infantilizare/invalidizare.  

În cadrul experimentului de constatare au participat 41 de părinți. Rezultatele 

obținute în urma chestionării au fost surprinzătoare. Deși, per grup, nivelul de 

acceptare și simbioză a relației părinte – copil este destul de ridicat, nivelul de 

cooperare este mult sub normă iar  gradul de ivalidizare  și hipersocializare autoritară 

foarte înalt. 

Datele obținute denotă asupra faptului că lipsa de încredere şi interes pentru 

problemele şi proiectele de viitor ale copilului, lipsa aprecierii abilităţilor intelectuale 

şi creative a copilului și lipsa stimulării independenţei, iniţiaitvei, tratării copilului de 

la egal la egal poate avea consecințe grave asupa dezvoltării psihice a preșcolarului 

mic. Se poate vorbi despre o manifestare clară a autoritarismului în atitudinea 

parentală, pretinderea unei ascultări şi discipline necondiţionată, prin  impunerea 

părerii proprii  și aplicarea pedepselor drastice pentru orice manifestare de 

independenţă şi nesupunere a copilului. În consecință acest lucru poate spori rata 

copiilor cu un nivel înalt al agresivității infantile. Putem afirma deasemenea despre 

existenţa în atitudinea părintelui a  tendinţei de a-şi infantiliza copilul şi de a-i atribui 

o insolvabilitate personală şi socială. Copilul este tratat ca unul mai mic ca vârstă, iar 
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toate interesele, convingerile, sentimentele lui par  infantile, lipsite de seriozitate. Din 

această cauză părintele este tentat să nu se bazeze pe copil şi să ţină sub control 

minuţios toate acţiunile lui iar acest lucru poate avea consecințe serioase asupra 

viitorului adolescent care va căuta în permanență tutelă, va fi nesigur ușor de 

influiențat și manipulat.  

 

Tabelul 1. Repartizarea subiecților experimentali privind atitudinile părintești după 

testul A.E.Varga și  V.V Stolin (%) 

Atitudini 
Nivele 

Scăzut Mediu Înalt 

Acceptare 14,63 26,82 58,63 

Cooperare 85,36 14,63 0 

Simbioză 0 4,87 95,12 

Hipersocializare autoritară 2,43 7,31 90,34 

Infantilizare invalidizare 17,03 9,75 73,17 

 

Pentru a dermina care este cauza acestor zezultate am hotărît să dermin nivelul 

aptitudinilor de comunicare a cadrelor didactice care într-o oarcare măsură, în 

calitatea lor de pedagogi cu un mai mare grad de autoritate, ar putea influența direct 

sau indirect schimbarea unor atitudini. În acest scop am diagnosticat aptitudinile  

comunicative şi organizatorice COS 1 după V.V Sineavski, B.A Fedorişin. În cadrul 

experimentului au participat 20 cadre didactice [6.p.126]. 

 

Tabelul 2. Nivelul de manifestare a aptitudinilor organizatorice și de comunicare a 

cadrelor didactice după (V.V.Sineavski, B.A.Fedorișin) 

Aptitudini 
Nivele 

Foarte scăzut Scăzut Mediu 

De comunicare 15% 30% 40% 

Organizatorice 20% 15% 50% 

 

Rezultatele obținute au arătat că majoritate respondenților dețin un nivel mediu 

sau scăzut al aptitudinilor comunicative și organizatorice doar 15% dintre cadrele 

didactice dețin un nivel înalt al aptitudinilor comunicative. Prin urmare, pentru a 

interveni la nivel atitudinal caderele didactice ar trebui să schimbe coeficientul la 

nivel comunicațional. În acest scop am stabilit un program formativ în care mi-am 

propus să îmbunătățesc aptitudinile comunicative ale cadrelor didactice  în vederea  

facilitării  și creșterii gradului de implicare a părinților în procesul instructiv educativ 

și sporirii nivelului de cooperare părinte- copil. În cadrul programului am realizat mai 

multe seminare teoretico-practice atât pentru cadrele didactice implicate în 
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experiment cât și pentru părinți. Am organizat un training în trei ședințe pentru 

educatori unde aceștia au învățat să utilizeze modalități și resurse de comunicare, 

tehnici de relaționare în parteneriatul educațional și să-și gestioneze și managerieze 

emoțiile în cadrul comunicării. Cadrele didactice au organizat două ședințe cu părinții 

unde au fost rugate să aducă la cunoștința părinților implicați în experiment metodele 

și tehnicile cele mai relevante în vederea ridicării gradului de cooperare părinte- copil 

precum și despre alegerea și trasmiterea valorilor și culturalizarea generații în 

crestere. Tot în cadrul experimentului formativ educatorii grupelor mică, mare și 

pregătitoare au organizat actvități demostrative în parteneriat cu părinții cu scopul 

consolidării relațiilor de parteneriat educațional, aplicării în practică a cunoștințelor 

teoretice acumulate  în cadrul experimentului formativ  și ridicarea gradului de 

implicare a părinților în viața micuților. La finele experimentlui mi-am propus 

organizarea unei mese rotunde pentru educatori și părinți cu genericul,, Comunicare 

eficientă vs parteneriat de calitate” unde v-oi aborda așa subiecte precum: 

expectanțele educatorilor vis-a-vis de implicarea părinților în procesul instructiv 

educativ și rolul acestora în calitate de formatori principali ai personalitătii în 

devenire a copilului. Care sunt asteptările părinților în ceea ce privește educația 

copilor și ce rol și funcții își asumă personal . În cadrul acestei întilniri nonformale 

participanții v-or avea posibilitatea să facă schimb de experiențe și practici 

educaționale utile care vor veni să consolideze relația de parteneriat educațional și să 

schimbe niște viziuni sau atitudini în beneficiul celor educați.  

În urma parcurgerii programului și experimentului de constatare am dedus 

următoarele concluzii și recomandări: aptitudinile de comunicare ale cadrului 

didactic sunt cel puţin la fel de importante ca şi cunoaşterea în profunzime a 

conţinutului programelor educative. În faţa unei grupe de copii cu profil individual de 

personalitate, cu stiluri diferite de relaționare, cu combinaţii unice de puncte forte şi 

vulnerabilităţi, cu repertorii comportamentale variate ce acoperă nevoi complexe, cu 

un management customizat al emoţiilor, educatorul de vocaţie trebuie să genereze 

soluţii de învăţare creative, eficiente şi personalizate. Dacă va poseda un set de 

abilităţi de comunicare interpersonală ce îi va permite întâlnirea fericită cu fiecare 

dintre zecile de copiii și părinții acestora din instituția în care activează, va asigura un 

climat favorabil, deschis spre cooperare, atunci beneficiarii educației vor avea parte 

de o dezvoltatre armonioasă și de calitate în conformiitate cu normele și cerințele 

impuse atât de documentele de politici educațoanale cât și cele ale societății civile. 

Actul educaţional înseamnă dialog, nu monolog; dialogul presupune empatie, atenţie 

la nevoile celuilalt, disponibilitate şi deschidere, integrarea perspectivei celuilalt, 

chiar şi atunci  – sau mai ales atunci, când apare conflictul. Identificarea şi luarea în 

considerare a opiniei/ poziţiei părintelui chiar dacă aceasta contravine normelor și 

situației acționale. Totodată, educatorul prin prisma acestor aspecte va acționa la 
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nivel atitudinal asupra părinților prescolarilor. Ceea ce faci, ceee ce spui și felul cum 

știi să o faci și să spui va determina întotdeauna o reacție în lanț care va înflueța 

voluntar sau involuntar subiecții cu care esti în interacțiune și va cataliza schimbarea 

atât la nivel comportamental cât și atitudinal. 
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Actualmente despre educaţie se vorbeşte mult şi la toate nivelurile, în procesul 

educaţional fiind antrenaţi diverşi factori: familia, grădiniţa, şcoala, comunitatea. 

Contribuţia acestora este foarte valoroasă, însă ponderea cea mai mare a influenţelor 

le revine părinţilor, familiei în întregime. Familia ocupă rolul central în viaţa fiecărui 

copil: aici ei trăiesc primii ani din viaţă, află informaţiile iniţiale, însuşeşte valorile, 

începe să descopere lumea şi pe sine, aude şi memorează primele cuvinte, ascultă şi 

redă prin gesturi, apoi prin frânturi de propoziţii poveştile preferate, acumulează şi 

simulează modele de comportament care îi determină ulterior personalitatea. Cei 7 

ani de acasă, precum şi lipsa lor, marchează destinul fiecărui om. Alături de familie, 

grădiniţa reprezintă un factor educativ care desfăşoară un proces instructiv-educativ 

formal în care sunt antrenați pedagogi, cu o pregătire profesională corespunzătoare, 

acestea aplicând metode şi procedee pedagogice consacrate. Parteneriatul grădiniţă –

familie presupune continuarea de către familie a activităţilor desfăşurate în grădiniţă 

şi el nu face decât să asigure o mai bună formare a celui ce urmează să fie pregătit 

pentru viaţa de adult. Legătura acestor doi factori: grădiniţa şi familia este necesară, 

deoarece în condiţiile unei bune colaborări permanente dintre acestea, a unei 

îndrumări suficiente a familiei, reprezintă pârghii de bază în activitatea de formare a 

preşcolarului. Încă şi părintele pedagogiei I. A. Comenius se adresa prin opera sa, 

Didactica Magna părinţilor, copiilor, educatorilor, conducătorilor unităţilor de 

învăţământ, menţionând eficienţa cunoaşterii şi realizării principiilor, metodelor 

instruirii în cazul unirii forţelor acestora [ apud. 4]. Parteneriatul educaţional 

grădiniţă-familie presupune o comunicare eficientă şi efectivă, o edificare unică de 

cerinţe şi acţiuni în interesul copilului. Părinţii trebuie implicaţi permanent în viaţa 

grădiniţei pentru a da posibilitate conturării unităţii de acţiuni a celor doi factori 

educaţionali, finalitatea căruia este formarea unei personalităţi armonioase. Savantul 

A. Mateiaş susţine că scopul parteneriatului dintre educatoare şi părinţi este 

asigurarea caracterului pozitiv şi a coerenţei influenţelor educative ale tuturor 

factorilor care acţionează asupra copiilor, pe baza consultării şi deciziilor comune, 

necontradictorii [ apud. 3]. Parteneriatul , afirmă E. Vrășmaş, se desfăşoară 

permanent şi concomitent cu procesul şi actul educaţional, iar proiectarea, decizia, 

acţiunea şi evaluarea în educaţie trebuie să fie realizate prin cooperarea şi colaborarea 

dintre instituţiile şi agenţii educaţionali [ apud. 3]. Potrivit ideilor lui I. Nicola 
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partenerii educaţionali contribuie în egală măsură la stimularea şi consolidarea tuturor 

aspectelor ce ţin de trei dimensiuni: intelectuală, afectivă şi relaţională [ apud. 3].  

 Educaţia timpurie reprezintă piatra de temelie a personalităţii, iar prezenţa 

familiei în cadrul grădiniţei va fi liantul între copil şi mediul necunoscut. În 

Republica Moldova problema parteneriatului educaţional a fost abordată de către 

următorii cercetători-  L. Cuzneţov: parteneriatul educaţional grădiniţă –familie, S. 

Cemortan: continuitatea în munca grădiniţei, familiei şi şcolii primare în dezvoltarea 

verbal-artistică a copiilor, V. Botnari: formarea la viitoarele cadre didactice a 

competenţei de realizare a continuităţii grădiniţă –şcoală, V. Goraş-Postică: teoria şi 

metodologia managementului proiectelor educaţionale, V. Pascari: continuitatea 

dintre activitatea instituţiei preşcolare şi a şcolii primare în formarea la copii a 

competenţelor de învăţare, V. Mîsliţchi: valenţele parteneriatului educaţional 

grădiniţă-şcoală în formarea competenţelor lingvistice la copii, parteneriatul 

educaţional familie-grădiniţă-şcoală, etc. [3, p.14].  

În opinia lui N. Silistraru familia (ca instituție educațională informală) reprezintă 

primul mediu de viaţă al copilului. Dezvoltarea copilului în familie se impune a fi 

apreciată deci, prin atmosfera unică în felul ei, a climatului afectiv şi educativ pe care 

acest mediu i-1 creează [5]. Un exemplu de educație informala este atunci când copiii 

mici învață să vorbească. Ei deprind acest lucru prin ascultare și imitare. Părinții 

corectează spontan greșelile de pronunție ale acestora, de multe ori silabisind fără 

intenție și încurajând vorbirea corectă. La fel se întâmplă atunci când părintele sau 

educatorul analizează împreună cu copii experiențele zilnice petrecute în viața 

acestuia. 

Multiple surse de psihologie şi inclusiv de psihologie socială evidenţiază 

importanţa familiei, în special a relaţiei mamă-copil, în învăţarea limbajului şi 

efectele acestui proces asupra evoluţiei intelectuale a copilului, asupra capacităţii de 

comunicare, asupra construirii imaginii de sine etc., în general, asupra dezvoltării 

psihice şi sociale a personalității. 

Prezentând un interes major faţă de dezvoltarea vorbirii coerente a preşcolarilor 

mari prin intermediul şi cu sprijinul părinţilor, ne-am propus să studiem tema: 

Managementul parteneriatului educator –părinte axat pe dezvoltarea vorbirii coerente 

a preşcolarilor mari. Parteneriatul educaţional este una dintre cerinţele- cheie ale 

pedagogiei contemporane, este un concept şi o atitudine. Acesta presupune:  

 egalizarea şanselor de participare la o acţiune educativă comună;  

 interacţiuni acceptate de toţi partenerii;  

 comunicare eficientă între participanţi; 

 colaborare (acţiune comună în care fiecare are rolul său diferit);  

 cooperare (acţiune comună cu interrelaţii şi roluri comune).  
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Printre obiectivele principale ale colaborării dintre instituţiile educative şi 

familie putem aminti:  

 înlăturarea factorilor perturbatori în cadrul comunicării grădiniţă – familie;  

 creşterea gradului de implicare a părinţilor în toate activităţile şcolare şi 

extraşcolare;  

 schimbarea mentalităţii neadecvate a unor părinţi faţă de grădiniţă;  

 cunoaşterea de către părinţi a posibilităţilor şi nevoilor psiho-fizice ale copiilor;  

 învăţarea unor deprinderi şi tehnici de muncă intelectuală sub formă de activităţi 

comune copii – părinţi – cadre didactice [ 4, p.186].  

Dezvoltarea vorbirii coerente a copiilor reprezintă un deziderat major al 

instituţiei preşcolare. Deţinerea vorbirii coerente este condiţionată de achiziţiile pe 

care le însuşeşte copilul în plan ontogenetic. Pentru acordarea sprijinului trebuie să 

cunoaştem că copiii pornesc de la vorbirea situativă, achiziționând-o treptat pe cea 

contextuală. Această trecere are loc pe tot parcursul vârstei preșcolare. Dialogul apare 

înaintea monologului, fiind precedat de anumite operații pregătitoare în cadrul 

contactului emoțional dintre copil și adult. Vorbirea dialogată este capacitatea 

copiilor de a asculta și înțelege adresarea către ei, de a întreține o discuție, de a 

răspunde la întrebări dar și a le adresa. Nivelul vorbirii coerente dialogate depinde de 

vocabularul copilului și de faptul cât de bine acesta deține structura gramaticală a 

limbii. La fel în vorbirea dialogată e necesar de a te comporta civilizat, de a fi 

politicos, reținut [ 2,p.18]. Monologul constituie vorbirea coerentă a unei persoane 

despre un obiect cunoscut sau necunoscut, având la bază mijloace lingvistice. Cele 

extralingvistice se folosesc puțin în monologul oral, iar în cel scris lipsesc definitiv. 

În vorbirea coerentă monologată se folosesc din abundență, mijloacele lingvistice în 

scopul de a descrie, de a evidenția și de a face înțelese cele spuse doar în contextul 

lingvistic al vorbirii. Vorbirea monologată impune o largă participare a gândirii 

verbal abstracte și, deci, constituie o activitate intelectuală dificilă. Nu întâmplător, 

Л.Щерба susținea, că orice monolog, oricât de mic ar fi el, cere educație verbală 

specială, bazele căreia se pun la vârsta preșcolară. Vorbirea coerentă implică 

participarea gândirii, exercită calitățile acesteia. Concomitent, povestirea copiilor 

ajută să verificăm bagajul de cuvinte, capacitatea de a alcătui fraze, elaborarea 

conținutului compozițional. La copii se formează capacitatea de a asculta povești, 

nefiind întotdeauna însoțite de imagini, să le înțeleagă, iar ulterior să le 

repovestească. La vârsta preșcolară copiii învață singuri să alcătuiască povești simple, 

în elaborarea conținutului și formei acestora, solicitându-se  creativitate, precum și 

manifestarea independenței copilului [1, p. 26].  

Vorbirea corectă constituie un factor semnificativ pentru dezvoltarea 

intelectuală a copilului. Exemplul părinților are un rol deosebit de mare în formarea 

vorbirii copilului. Frumusețea limbii materne, plasticitatea acesteia e percepută, 
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inițial, de către copil în familie. La rostirea cuvintelor achiziționate, copilul imită 

destul de exact rostirea cuvintelor noi achiziționate, implicit intonația adulților. Iată 

de ce părinții au datoria de a vorbi corect. Cea mai eficientă și accesibilă formă 

pentru dezvoltarea vorbirii copilului o constituie convorbirea. Cu ajutorul 

convorbirilor la copii se dezvoltă vorbirea coerentă, corectă, expresivă. 

Pentru un management eficient al parteneriatului educator-părinte ne-am 

propus împreună cu coordonatorul ştiinţific elaborarea unui Model pedagogic de 

formare-dezvoltare a vorbirii coerente în contextul aplicării unui management al 

parteneriatului educator-părinte (vezi fig. 1). După elaborarea modelului, am 

determinat și implementat programul experimental: Prin management al 

parteneriatului educator-părinte spre vorbire coerentă eficace la copii  (vezi tab. 1).  

În cadrul programului am planificat şi organizat diverse forme de colaborare cu 

pedagogii din instituțiile de învățământ preșcolar, precum şi cu părinţii antrenându-i 

într-un parteneriat eficient axat pe dezvoltarea vorbirii coerente a copiilor. Grădiniţa 

nu poate face minuni, iar educaţia dată de această instituţie nu va avea rezultate bune, 

dacă nu se va sprijini şi nu va colabora cu familiile copiilor. Fiind puntea de legătură 

cu familia, grădiniţa are menirea de a asigura părinţilor asistenţă profesională, 

informându-i despre etapele de evoluţie a copiilor şi venind în sprijinul celor ce 

întâmpină dificultăţi în înţelegerea rolului de părinţi şi în îndeplinirea cu succes a 

educației copiilor. Cu cât cunoaştem mai bine familiile copiilor, cu atât mai eficient 

va fi parteneriatul cu ele. Implicând părinţii la activităţile grupei, avem un prilej de 

cunoaştere a acestora, dar şi un mod prin care aceştia sunt familiarizaţi cu programul 

grupei, cu conţinutul şi metodele didactice, cu materialele didactice şi mijloace 

necesare desfăşurării activităţilor, cu modul de comunicare şi abordare a situaţiilor 

problematice, cu semnificaţia respectului faţă de copil. După desfăşurarea activităţilor 

din program nivelul vorbirii coerente din lotul experimental a progresat evident, 

deoarece s-a aplicat un management eficient al parteneriatului cu părinţii, pe când la 

grupul martor nu a fost aplicat programul experimental, obiectivele de dezvoltare a 

vorbirii coerente fiind, în mare, realizate doar în contexte formale. În demersul 

experimental am mizat pe acţiuni şi acte de comunicare, colaborare, cooperare, 

realizate prin diverse structuri, forme, modalităţi şi metode care au sprijinit copiii. 

Am asigurat flexibilitate, dinamism şi empatie în relaţiile cu partenerii. 
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Scopul: dezvoltarea vorbirii coerente în contextul aplicării unui management al 

parteneriatului educator-părinte 

          Principiile managementului de calitate                                                         Principii 

de realizare a unui parteneriat eficient 

    

      Condiţiile unui management de calitate                                                                 

Condiţiile de eficientizare a parteneriatului 

-stabilirea de obiective clare şi angajarea persoanelor                            -desfăşurarea 

procesului instructiv-educativ în conformitate cu                                                                                                                 

în procesul de conducere                                                                                  cerinţele 

actuale                                                                                                                           -

cooperarea tuturor factorilor în realizarea sarcinilor preconizate           -asigurarea 

continuităţii acţiunilor                                                                                                                                               

-programarea activităţilor în raport cu obiectivele stabilite                      -crearea condiţiilor 

prielnice pentru învăţarea experenţială,                                                                                                                                                       

-deţinerea unui stil de conducere eficient care presupune                               independentă 

a preşcolarilor                                                                                              

responsabilitate,autoritate,stimulare,satisfacţie                                                                                                                                                                                                                           

-utilizarea metodelor activ-participative şi tehnologiilor inovative 

                                   FORME DE COLABORARE CU PĂRINŢII 

      Forme comune                                                                familie extinsă                  

Forme individuale              familie monoparentală 

  - Consultaţii colective                                                                               familie nucleară             

familie compusă                                                                                  -şedinţe cu părinţii                                                                                                

-vizita educatoarei la domiciliu                                                                                                

-adunări generale                                                                                                 -vizita 

părintelui la grădiniţă                                                                                                                             

-activităţi demonstrative                                                                                      -consultaţii 

individuale                                                                                                     -activităţi 

culturale                                                                                               -schimbul zilnic de 

informaţii,aprecieri,sugestii                                                                  -

plimbări,excursii,drumeţii                                                                                  -întâlniri 

idividuale                                                                                           -

serbări,concursuri,distracţii sportive                                                                  -comunicare 

prin intermediul retelelor de comunicare                                                                                                       

-voluntariat 

-principiul eficienţei                                                 

-principiul caracterului democratic al 

conducerii participative                                               

-principiul organizării şi programării raţionale        

-principiul conducerii dinamice                                 

-principiul inovării permanente 

- nevoia racordării permanente agrădiniţei  

la realitate şi la schimbările din cadrul ei 

- educaţia permanentă 

- exigenţa orientării copiilor într-un 

univers informaţional ,dinamic şi 

diversificat.  
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                                  REFERENŢIALUL DE EVALUARE  

             Forme                                                                Metode                                                                      

Criterii 

Evaluare curentă                                   observarea (fişa de observare)             pentru 

evaluarea formei                  pentru evaluarea formei                           

                                                                                                                       dialogate a 

vorbirii coerente          monologate a vorbirii coerente 

                                                                                                               -capacitatea de a 

adresa şi                    -capacitatea de a repovesti 

                                                                                                        răspunde la întrebări 

scurt şi extins                 coerent opere artistice 

                           -capacitatea de a alcătui varii  tipuri de povestiri fluente 

 

   

 

EFECTE FINALE 

-Dialog complex 

-Monolog cursiv din 5-7 propozitii,implicit fraze 

 

Figura 1. Modelul pedagogic de formare –dezvoltare a vorbirii coerente la copii  în 

contextul parteneriatului  eficient educator-părinte 

 

Tabelul 1: Programul formativ ,,Prin management al parteneriatului educator-părinte 

–spre vorbire coerentă eficace la copii’’ 

Funcţiile 

management

ului 

Parteneriat Forme de 

colaborare 

Principii 

respectate 

Condiţii de 

eficientizare 

Efecte în 

dezvoltar

ea 

vorbirii 

coerente 

1.Planificare

a 

1.Stabilirea 

obiectivelor   

2.alegerea 

strategiilor 

3.identificare

a tacticilor   

4.organizarea 

resurselor   

5.asigurarea 

comunicaţiilo

r 6.crearea 

¤ Şedinţă de 

organizare cu 

părinţii 

¤ consultaţii 

individuale 

¤ vizita 

educatoarei la 

domiciliu 

¤ vizita 

părinţilor la 

grădiniţă 

-

Principiul 

eficienţei 

-Nevoia 

racordării 

permanent

e a 

grădiniţei 

la realitate 

şi la 

schimbăril

-stabilirea de 

obiective 

clare 

-

programarea 

activităţilor 

în raport cu 

obiectivele 

stabilite 

După 

identifica

rea 

nivelului 

iniţial de 

deţinere a 

vorbirii 

coerente,

se 

planifică 

activităţi 
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motivaţiei 

pentru 

dezvoltarea 

vorbirii 

coerente a 

copiilor          

7.derularea 

controlului,a 

evaluării 

nivelului de 

deţinere a 

vorbirii 

coerente  şi 

feedback-ului 

 e din 

cadrul ei 

 

de 

dezvoltar

e a 

vorbirii 

dialogate 

şi 

monologa

te la copii 

2.Organizar

ea 

 

1.Selectarea 

şi gruparea 

activităţilor 

de dezvoltare 

a vorbirii 

coerente 

2.repartizarea 

responsabilită

ţilor 

3.investirea 

persoanelor 

de conducere 

4.stabilirea 

canalelor 

eficiente de 

comunicare 

1.Masă rotundă 

,,Oportunităţile 

parteneriatului 

grădiniţă- 

familie în 

dezvoltarea 

vorbirii coerente 

a copiilor de 5-7 

ani’’ 

2.Consiliu 

pedagogic 

,,Pregătirea 

părinţilor pentru 

promovarea 

dezvoltării 

vorbirii coerente 

a copiilor’’ 

3.Lectorat 

pentru cadrele 

didactice şi 

părinţi,,Continui

tatea în 

dezvoltarea 

vorbirii coerente 

a copiilor’’ 

-

Principiul 

organizări

i şi 

programăr

ii 

raţionale 

-educaţia 

permanent

ă 

-principiul 

inovării 

permanent

e 

-angajarea 

personalului 

în procesul 

de conducere 

-asigurarea 

continuităţii 

acţiunilor 

Dezvoltar

ea 

vorbirii 

coerente, 

a formei 

dialogate 

şi 

monologa

te prin 

desfăşura

rea 

activităţil

or 

planificat

e 
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3.Antrenare

a- 

coordonarea 

şi 

management

ul resurselor 

umane 

 

 

 

1.armonizarea 

intereselor 

individuale 

sau de grup 

cu misiunea şi 

obiectivele 

organizaţiei 

2.,,aducerea 

la un numitor 

comun’’ a 

interpretărilor 

fiecărui 

individ 

1.Reuniune 

metodică  

,,Dezvoltarea 

vorbirii 

coerente-aspect 

important al 

asigurării 

calităţii 

competenţelor 

comunicative la 

preşcolari’’  

 

Exigenţa 

orientării 

copiilor 

într-un 

univers 

informaţio

nal 

dinamic şi 

diversifica

t 

-cooperarea 

tuturor 

factorilor în 

realizarea 

obiectivelor 

preconizate 

Asigurare

a 

condiţiilo

r de 

dezvoltar

e a 

vorbirii 

coerente 

a 

preşcolari

lor 

4.Conducere

a  

(leadership-

ul) 

1.promovarea 

comportamen

telor 

favorabile 

atingerii 

obiectivelor 

organizaţiei 

2.motivarea 

personalului  

3.stabilirea 

relaţiilor 

interpersonale 

4.antrenarea 

personalului 

în procesul 

decizional  

1.Asistare la 

dramatizarea 

poveştii ,,Capra 

cu trei iezi’’ 

2.Organizarea 

teatrului de 

masă  ,,Căsuţa 

din pădure’’  

3.Matineu ,, Iată 

vine Moş 

Crăciun’’ 

Principiul 

conducerii 

dinamice 

Principiul 

caracterul

ui dinamic 

şi al 

conducerii 

participati

ve 

-deţinerea 

unui stil de 

conducere 

eficient,baza

t pe 

responsabilit

ate, 

autoritate, 

stimulare, 

satisfacţie 

Dezvoltar

ea formei 

monologa

te a 

vorbirii 

copiilor 
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5.Controlul-

evaluarea –

monitorizare

a  

1.compararea 

stadiului la 

care s-a ajuns 

la un moment 

dat cu 

obiectivele 

planificate 

anterior       

2.prevenirea 

eventualelor 

situaţii de 

criză şi 

disfuncţionali

tăţi 

3.obţinerea 

informaţiilor 

asupra 

calităţii 

vorbirii 

coerente a 

copiilor,eficie

nţei şi 

dinamicii 

activităţilor 

monitorizate 

şi desfăşurate 

anterior 

1.Consiliu 

pedagogic  

,,Evaluarea 

parteneriatului 

educator-părinte 

axat pe 

dezvoltarea 

vorbirii coerente 

a preşcolarilor 

mari’’ 

2.Atelier de 

lucru cu părinţii 

,,Pregătirea 

materialelor 

distributive 

pentru 

activităţile 

publice,precum 

şi pentru 

matineul de 8 

martie’’ 

3.Matineu  

,, E ziua ta, 

mămico’’ 

4.Distracţie 

Principiul 

eficienţei 

-evaluarea 

obiectivă a 

nivelului de 

deţinere a 

vorbirii 

coerente în 

baza 

criteriilor 

stabilite 

-

Deţinerea 

dialogulu

i complex 

-

Deţinerea 

monolog

ului 

cursiv din 

5-7 fraze 

 

 Datele curente înregistrate în urma implementării programului experimental 

denotă că implicarea părinţilor în procesul educațional ridică eficacitatea acestuia. 

Rezultatele ne-au demonstrat că legăturile afective şi comunicarea persuasivă a 

educatorilor cu părinții, angajarea  în diverse acţiuni din instituția preșcolară, implicit 

stimularea acestora pentru consolidarea în familie a stereotipurilor verbale 

achiziționate de către copii la activități, au condiționat comportamente verbale de 

calitate la copii. După aplicarea programului formativ nivelul deţinerii vorbirii 

coerente a copiilor a crescut considerabil. Progresul este evident, copiii au demonstrat 

capacitatea de a întreţine un dialog complex şi de a reda coerent un monolog din 5-7 

fraze.     
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IMPACTUL MANAGEMENTULUI DISEMINĂRII EXPERIENȚELOR 

PEDAGOGICE VALORICE ASUPRA MOTIVAȚIEI PROFESIONALE A 

EDUCATORULUI 

Botnari Valentina, profesor universitar interimar, doctor în științe
1 

Pricob Lilia, masterandă
1
, metodist, grad didactic I

2
  

1
Catedra PEP, UST 

2
Instituția Preșcolară nr. 185, mun. Chișinău 

Schimbările socio-educaționale din Republica Moldova necesită noi abordări atât 

în organizarea procesului educațional, cât și în dezvoltarea și îmbunătățirea 

procesului de management al sistemului de învățământ. Instituțiile de învățământ 

preșcolar trebuie să fie pregătite pentru a reacționa prompt și eficient la schimbările 

din societate din toate timpurile, pentru a face față concurenței în câmpul educațional. 

Un rol decisiv, în aceste condiții, îi revine conducătorului instituției de învățământ. 

Anume managerul din instituția preșcolară este perceput ca un factor de decizie care 

trebuie să asigure: în aspect social – buna funcționare a instituțiilor preșcolare; în 

aspect pedagogic – realizarea funcției de bază a sistemului educațional în vederea 

formării personalității integre a preșcolarului; în aspect managerial – realizarea unei 

monitorizări de calitate a tuturor domeniilor de activitate ale instituției de învățământ; 

în aspect economic – pregătirea profesioniștilor de calitate [2, p. 15]. 

Din această perspectivă, managementul educațional presupune un șir de sarcini, 

precum: transpunerea în practică a prevederilor documentelor de  politici 

educaționale; gestionarea procesului educațional și de conducere, luarea deciziilor; 

consilierea cadrelor didactice și a părinților; coordonarea activității de formare 

continuă a cadrelor didactice; valorificarea rațională a potențialului cadrelor 

didactice; identificarea, generalizarea și diseminarea experiențelor valorice a cadrelor 

didactice, etc.  

În activitatea practică a fiecărui colectiv didactic se atestă experiențe originale, 

descoperiri pedagogice, grație cărora procesul educațional devine mai eficient. 

Managerul instituției de învățământ va conștientiza, că în procesul de studiere și 

identificare a experiențelor pedagogice valorice să nu se axeze doar pe un caz original 

și unic, ci pe variatele aspecte individuale observate în diverse tipuri de activitate a 

educatorului.  Studiind activitatea cadrelor didactice, managerii  identifică aspecte 

pozitive dar "umbrite" din activitatea acestora, oferă sfaturi, instrucțiuni, exemple din 

practică [5, 78]. 

Un aspect important al activității managerului al instituției preșcolare este 

organizarea detectării, studierii, generalizării, diseminării și implementării 

experiențelor pedagogice valorice, activitate ce prezintă o cale de perfecționare a 

măiestriei pedagogice a educatorilor [4, p.58]. 
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Studierea și diseminarea activității celor mai experimentați educatori din instituție 

este o componentă importantă din activitatea metodică ce o desfășoară un manager 

sau un  metodist din instituția de educație timpurie. 

În procesul selectării, studierii și implementării experienței pedagogice valorice 

este important ca  managerul instituției să proiecteze volumul integru al activității 

date, totodată și etapele de desfășurare a ei.  

Aceasta ar putea include studierea întregii activități a educatorului , care va 

permite estimarea metodelor și formelor de organizare aplicate, fapt ce-i permite a 

inregistra rezultate avansate în activitatea cu copiii;  însă ar putea viza doar un aspect 

separat al activității educatorului sau o problemă pedagogică de actualitate.  

Ne-am propus să studiem problema identificării, organizării și diseminării 

experiențelor pedagogice valorice, pornind de la estimarea ipotetică precum că 

activitatea dată ar putea oferi oportunități eficiente în asigurarea progresului 

profesional al cadrelor didactice de rând cu autoinstruirea și alte forme ale activității 

metodice. E de remarcat faptul, că în identificarea unei atare experiențe pot contribui 

însăși cadrele didactice prin manifestarea competenței de autoevaluare a propriei 

experiențe educaționale.  

Precum afirmă V. Olaru, experiența  pedagogică valorică este „fondul de aur” al 

practicii pedagogice, care fortifică și practica educațională și concomitent prezintă 

„mediul nutrițional” al științei pedagogice. Să nu fi existat identificarea, studierea, 

generalizarea, diseminarea și punerea în aplicare a experiențelor pedagogice valorice 

și a celor avansate, am fi fost nevoiți ca de fiecare dată să demarăm ca ceva nou în 

orice activitate educațională [9, p. 2]. 

Practica pedagogică valorifică experiențele existențiale din domeniu completând 

prin noutate și originalitate patrimoniul dat și, totodată, condiționând starea actuală a  

teoriei și practicii pedagogice.  

Ridicarea performanțelor unei organizații este condiționată de nivelul motivației 

indivizilor săi. Un bun manager trebuie să știe cum să motiveze atât material cât și 

moral subalternii, astfel, încât printr-o abordare complexă și diferențiată a acestora să 

poată obține implicarea integrală a capacitații umane în activitate.  

Psihologul român P. Golu susține că „motivația reprezintă modalitatea prin care 

se integrează satisfacerea necesităților și intereselor individuale ale cadrelor didactice 

în realizarea obiectivelor primordiale a instituției  și stimularea angajaților în vederea 

îndeplinirii sarcinilor într-un mod satisfăcător”. Pentru managerul instituției este 

important să cunoască atât necesităţile generale cât şi pe cele particulare, individuale 

ale subalternilor şi aşteptările acestora, în scopul influenţării şi organizării cadrului 

motivaţional adecvat [apud. 9, p.95]. 
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Considerăm că identificarea, analiza, estimarea și diseminarea experiențelor 

valorice ale cadrelor didactice ar fi o activitate cu efecte reale în creșterea motivației 

profesionale a educatorilor din instituția preșcolară. 

În demersul investigativ privind impactul diseminării experiențelor pedagogice 

valorice asupra motivației profesionale a educatorilor din instituțiile preșcolare, am 

utilizat o strategie complexă de cercetare, îmbinând metodele de cercetare cantitative 

cu cele calitative. Au fost, astfel, utilizate următoarele instrumente la etapa de 

constatare a experimentului: Fișa de analiză a resurselor umane (analiza 

documentelor ce reflectă managementul resurselor umane: planul de dezvoltare al 

instituției și planul anual de activitate a instituției preșcolare); Ancheta de 

diagnosticare a atitudinii managerului față de studierea experienței valorice la cadrele 

didactice din instituție; Chestionarul de determinare a motivației profesionale a 

educatorilor; Fișa de diagnosticare a nivelului de pregătire a cadrelor didactice de a 

participa la activități de studiere a experiențelor valorice proprii. 

La experiment a participat un eşantion format din 210 educatori, din 16 instituții 

preșcolare. Analiza actelor ce reflectă managementul resurselor umane a permis 

identificarea fluctuației cadrelor din colectiv, studiile educatorilor, formarea continuă 

și atestarea, dar și implicarea educatorilor în procesul de studiere a experiențelor 

valorice proprii. 

Analizând datele obținute din fișele de analiză am constatat, că în unele instituții 

este un deficit permanent de cadre didactice, predomină fluctuația educatorilor, 

formarea continuă este la un nivel scăzut, iar numărul educatorilor care dețin grad 

didactic este minim. Analiza și estimarea datelor ne permit să concluzionăm, că în 

instituțiile de învățământ preșcolar, în care activează pedagogii ce nu dețin grade 

didactice, ori numărul acestora este minim, formarea profesională continuă, în fond, 

nu se organizează, contexte de manifestare personală și profesională nu se atestă - 

fluctuația cadrelor didactice este vădită. 

O condiţie de o importanţă incontestabilă pentru succesul unei instituții 

preșcolare este competența  managerială a conducătorului instituției. 

Managementul educaţional are menirea de a realizare obiective strategice şi 

anuale ale instituţiei preșcolare, de a îndeplini misiunea grădiniței ce se exprimă în 

viziunea ethosului şi culturii organizaţionale. Accentul activităţii manageriale se pune 

pe conducerea şi coordonarea activității cadrelor, pe monitorizarea potenţialului 

acestora.   

Relaţionarea eficientă a managerului instituției atât în cadrul institutional cât și în 

afara acestuia, este garantată de deținerea următoarelor categorii de competenţe:  

competenţe de comunicare şi relaţionare; competenţe psiho-sociale; competenţe de 

utilizare a tehnologiilor informaţionale; competenţe de conducere / coordonare şi 

organizare;  competenţele de evaluare; competenţele de gestionare şi administrare a 
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resurselor; competenţe care vizează dezvoltarea instituţională;  competenţele care 

vizează self-managementul. 

În acest context, evidențiem anumite competențe specifice necesare unui manager 

al instituției preșcolare care ar favoriza crearea unui colectiv didactic profesionist: a 

valorifica patențialul individual al colaboratorilor în scopul creșterii calității 

procesului educational; aproiecta activități în vederea realizării unui demers 

educațional de calitate;a gestiona actul decizional prin delegarea responsabilităților 

unor pedagogi profesioniști cu scop de motivare;a  evalua demersul educațional în 

scopul identificării potențialului cadrelor didactice și necesităților de formare 

profesională; a promova experiențe valorice cu scop de motivare profesională. 

Pentru a determina ce impact are managerul instituției preșcolare asupra 

motivației cadrelor didactice din instituție prin valorificarea experiențelor valorice  

am aplicat metoda anchetării. Au fost propuse managerilor să răspundă la 8 întrebări: 

1.Cum înțelegeți termenul „experiență valorică”? 2.Cine ar trebui să fie inițiatorul 

studierii experienței valorice ? 3.Ce forme de studiere a experienței valorice 

cunoașteți? 4.Ce forme de motivare  utilizați pentru ridicarea interesului profesional 

al educatorilor? 5.Cum ați putea identifica cadrele didactice a căror activitate, după 

părerea Dvs., ar prezenta interes valoric pentru alți educatori? 6.Ce forme de studiere 

a experienței valorice credeți că sunt mai relevante? 7.Ce forme de diseminare a 

experiențelor valorice utilizați în activitatea Dvs? 8.Ce dividente (morale și/sau 

materiale) ca urmare a diseminării experienței valorice sunt importante pentru Dvs.? 

Analizând răspunsurile respondenților am constatat că din cei 16 mangeri 

anchetați, 3 din ei dețin competențe specifice de motivație a  educatorilor prin 

diseminarea experiențelor valorice a acestora. Totodată ultimii estimează la justa 

valoare impactul diseminării bunelor practice ale educatorilor, pentru creșterea 

motivației profesionale a acestora și a colegilor de breaslă. 

Pentru aprecierea nivelului de motivație a cadrelor didactice am aplicat metoda 

chestionării. În baza răspunsurilor din chestionare s-a constatat, că în instituțiile în 

care se atestă un deficit de cadre didactice, se identifică și lipsa activității manageriale 

axată pe motivarea profesională a educatorilor. 

Monitorizarea procesului de menținere a motivației profesionale poate fi asigurat 

cu succes prin aplicarea unor activităţi bine organizate în baza principiilor şi 

strategiilor corect selectate şi structurate, a conţinuturilor stabilite anterior, a 

metodelor aplicate. Esenţial este de a concretiza tipul de acțiuni necesare în 

activitatea respectivă, precum şi specificul, structura şi funcţia acestora. Reeșind din 

cele stipulate anterior constatăm necesității găsirii unui remediu. În temeiul studiului, 

analizei, şi precizării reperelor cadrului conceptual şi experienţial în domeniul 

managementului diseminării experiențelor pedagogice valorice propunem Modelul 
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pedagogic de formare și menținere a motivației profesionale la educatori prin 

diseminarea experiențelor pedagogice valorice. 

Scopul - formarea și menținerea motivației profesionale la educatorii din instituția de 

învățământ preșcolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          Analiza SWOT 

   Stabilirea  obiectivelor  

                                                                          Selectarea eșantionului 

      Elaborarea planului  

      Selectarea instrumentelor 

      Constatarea motivației profesionale  

      Identificarea și analiza bunelor practici 

 

 

     Estimarea motivației profesionale a educatorilor 

- deținători de bune practici 

Estimarea motivației profesionale a educatorilor - colegi 

    Publicarea articolelor 

    Înaintarea pentru conferirea gradelor didactice 

    Recomandarea pentru concursul Pedagogul Anului 

    Plasarea bunelor practici pe pagina Web a instituției 

    Oferirea statutului de moderator al seminarelor  

    Oferirea statutului de responsabil al studiourilor pedagogice 

    Oferirea statutului de responsabil al Școlilor experiențelor avansate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Model pedagogic de formare și menținere a motivației profesionale la 

educatori prin diseminarea experiențelor pedagogice valorice. 
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Efecte 
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experiențelor valorice 
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Modelul elaborat, conţine contextele favorizante de formarea și menținerea 

motivației profesionale la educatori și anume: 

 Satisfacerea necesităţilor şi intereselor individuale ale cadrelor didactice în 

realizarea obiectivelor instituţiei educaţionale; 

 Stimularea angajaţilor în vederea realizării sarcinilor într-un mod satisfăcător; 

 Crearea condițiilor pentru dezvoltarea concomitentă personală și profesională; 

 Implementarea managmentului desiminării experienței pedagogice valorice;  

Activitățile manageriale axate pe motivarea educatorilor prin diseminarea 

experiențelor valorice ar atesta randamente înalte în cazul ralierii acestora la funcțiile 

managementului educațional. Savantul român I. Țoca stabilește următoarele funcții 

ale managementului educațional: previziunea (planificarea), organizarea, 

coordonarea, motivarea-antrenarea, și control-evaluarea [11, p. 25].  

Pedagogul V. Gh. Cojocaru propune o altă clasificare a  funcțiilor managmentului 

educational: planificare – organizare – evaluare – decizie. 

Clasificarea oferită de  V. Gh. Cojocaru am estimate-o oportună pentru cercetarea 

noastră și am valorificat-o în modelul elaborat. Expunem în continuare esența fiecărei 

funcții mangeriale: 

Planificarea - procesul de stabilire a obiectivelor ce vizează dezvoltarea 

motivației profesionale și  a activităților de identificare și diseminare a experiențelor 

valorice; 

Organizarea - ansamblul proceselor de management prin intermediul cărora se 

stabilesc și se delimitează procesele de munca axate pe estimarea și diseminarea 

bunelor practice ale educatorilor; 

Evaluarea - ansamblul proceselor prin care performanțele cadrelor didactice sunt 

comparate cu obiectivele de dezvoltare a instituției, obiective educaționale și 

standardele profesionale; 

Deciziea - actul de trecere de la gîndire la acţiune. Prin aceasta se urmăreşte 

găsirea celor mai raționale căi de acţiuni viitoare, menite să asigure eficienţa maximă 

a acţiunilor de diseminare a bunelor practici cu impact asupra dezvoltării motivației 

profesionale. 

În Modelul propus mai sunt nominalizate forme de diseminare a experiențelor 

pedagogice valorice. Aceste forme au fost incluse într-un program  amplu de acțiuni 

manageriale axate pe formarea și menținerea motivației profesionale la educatori prin 

diseminarea experiențelor valorice. Modelul elaborat a servit în calitate de reper 

pentru elaborarea unui program experimental.  

 

Program de dezvoltare a motivației profesionale la educatori prin diseminarea 

experiențelor pedagogice valorice 
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 Datele curente atestate în urma implementării programului experimental expus 

mai sus denotă că motivația profesională a educatorilor a cărăr experiențe pedagogice 

au fost estimate drept valorice a crescut evident. Diseminarea practicilor bune 

acoperă în mare măsură necesitățile de autorealizare personală și profesională a 

cadrelor didactice. Totodată se identifică incitarea, activismul și interesul vădit pentru 

o prestație mai bună a educatorilor - colegi, fapt care ne permite să deduce că 

diseminarea experiențelor valorice a cadrelor didactice are impact pozitiv asupra 

dezvoltării motivației profesionale a acestora.  
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STRATEGII DE PROMOVARE A IMAGINII INSTITUȚIEI DE 

EDUCAȚIE A PREȘCOLARILOR 

Carabet Natalia, conferențiar universitar, doctor 

UPS „Ion Creangă” din Chișinău 

Rezumat. Articolul abordează problema actualității procesului de promovare în comunitate a 

imaginii positive a instituției de educație, fapt justificat de concurența intensă. Se descriu unele 

strategii de marketing educațional ce pot fi aplicate în scopul promovării imaginii positive a 

instituției de educație timpurie. 

Resume. L Article adresse l oportunite de problem de processus de promotion de l image positive 

de l institution d education, gui est justifie par la concurrence intense. Decrivez guelgues strategies 

marketing educatives gui peuvent etre appliguees  pour promouvoir une image positive a l 

institution de enseignement. 

Cuvinte –cheie: imagine, organizație, strategie, management, marketing. 

Mots clés : image, organisation, gestion(direction), stratégie marketing. 

Actualitate 

Problema calității educației dar și ,,lupta,, pentru servicii educaționale de 

calitate,  ,,contingent,,- cadre didactice dar și copii…  de calitate  definește un 

comportament activ și inovativ pe piața serviciilor educaționale. Pe de altă parte, 

dorința de a colabora cu familia și actorii comunitari prin relații de parteneriat impune 

nevoia de a promova imaginea pozitivă a instituțiilor de educație timpurie. Deci, care 

sunt strategiile de promovare a  imaginii pozitive a instituțiilor de educație timpurie? 

Ce elemente/ strategii  de marketing educațional sunt potrivite și eficiente în procesul 

de promovare a imaginii în comunitate a instituției de educație timpurie, mai ales în 

condițiile concurenței între două sau mai multe instituții educaționale de același fel?  

Promovarea imaginii unităţii de educație  reprezintă o prioritate pentru o bună 

colaborare între cei trei parteneri educaţionali: grădiniță-preșcolari-părinţi [1,4]. 

Robert Muchilli [5] defineşte imaginea ca fiind reprezentarea sau ideea pe care şi-o 

formează indivizii unui mediu sau ai unui segment al publicului, după ce percepe 

informaţii despre acel obiect social.  

În cazul imaginii este vorba de o opinie sau despre o atitudine ale căror rădăcini sunt 

pentru majoritatea iraţionale. Imaginea- este un chip creat special, care, cu timpul 

crează stereotip. Imagine- din engleză- un ,,portret,, comun, general al persoanei sau 

organizației. 

Funcțiile imaginii [4]: 

 Crearea imaginii pozitive despre ceva, 

 Formarea legăturilor sociale, 

 Încrederea, 

 Înalte aprecieri, 

 Alegerea acestei persoane sau organizații. 
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Educația este obligatorie, dar, din fericire, nici o instituție nu poate forța alegerea. 

“Clientul” (familia, copilul, elevul, studentul,…) este  liber să aleagă [2]. Această 

dependență -a instituției preșcolare, de libertatea de alegere a părinților, face ca 

grădinița  să depindă de implicarea ei în modificarea nevoilor şi  aşteptărilor acestora. 

Informarea nu este de ajuns, grădinița trebuie să aibă capacitatea şi să fie pregatită de 

a adapta programul educaţional la nevoile în schimbare ale “clientilor”. și acum avem 

la ce să ne adaptăm având în vedere nevoile societății- integrarea copiilor cu CES, 

adaptarea la propriul ritm de dezvoltare, adaptarea la specificul emoțional al copilului 

mic, la starea de sănătate, la particularitățile individuale de învățare etc. Instituția de 

educație este un element esenţial al oricărei comunităţi prin resursele umane pe care 

le are, dar şi prin spaţiile de învăţare disponibile. O şcoală/grădiniţă responsabilă este 

garantul dezvoltării  copiilor din comunitate,  respectiv dezvoltării  permanente a 

comunităţii. Grădiniţa  nu poate funcţiona bine fără sprijinul comunităţii, aceasta  

reprezintă o resursă [1,3], oferindu-şi serviciile şi altor membri ai comunităţii pe 

lângă copiii şcolarizaţi şi contribuind  astfel  la dezvoltarea comunităţii şi altfel decât 

prin realizarea educaţiei formale.  

Imaginea unei organizaţii poate fi considerată obiect de “patrimoniu” indiferent 

dacă este moştenită sau inclusă în totalitatea bunurilor organizaţiei [2]. În economie și 

finanțe imaginea unei firme este mai valoroasă decât mijloacele fixe ale acesteia.  

Buna imagine a organizaţiei are o mare influenţă asupra succeselor în afaceri. În 

acelaşi timp, o imagine negativă afectează foarte mult succesul și venitul organizaţiei.  

În general, oamenii aleg produse şi servicii care exprimă mai bine statutul şi rolul pe 

care-l au în societate. De foarte multe ori, s-a dovedit prin studii de marketing [1,2,4], 

că cei care sunt cumpărători fideli ai unor produse nu le deosebesc pe acestea de 

altele care există pe piaţă şi sunt dispuşi să le achiziţioneze doar pentru imaginea lor.  

Dacă o persoană are o părere bună, va achiziţiona un produs cu o imagine bună şi nu 

unul cu o imagine negativă,  deoarece ar însemna un compromis [1].  

Rolul unei organizații este de a oferi serviciile  sale  educaționale  unei mase cât mai 

largi de personae [4], de aceea investeşte mult în crearea şi consolidarea imaginii,  

asigurând satisfacerea nevoilor umane, oferind locuri de muncã şi contribuind la 

câştigul acesteia, toate aceste activităţi fiind îndreptate către promovarea imaginii 

positive a sau despre organizație. 

Pe plan internaţional imaginea unei organizaţii  este la fel deosebit de importantă [5], 

de importantă precum și unele valori ca democraţie, cultură etc. De exemplu, în 

Olanda, se cheltuiesc foarte mulţi bani şi energie umană pentru promovarea şi  

atragerea grupurilor-ţintă.  

Imaginea pozitivă despre organizație se promovează prin strategii eficiente [3]. 

Pentru a formula o strategie trebuie să se ţină seama de factorii strategici care 

definesc starea de ansamblu a organizaţiei, situaţiile favorabile care pot fi folosite de 
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aceasta şi elementele din mediul social care-i sunt potrivnice.  Printre cei mai 

cunoscuţi factori strategici (analiză SWOT) ai organizaţiei cu mari implicaţii asupra 

imaginii ei sunt:  

punctele tari punctele slabe 

oportunităţile (ocaziile favorabile) ameninţările 

Figura 1. Elementele analizei SWOT a organizației 

O strategie de construire a imaginii positive cuprinde, de regulă, elementele 

următoare: 

 scopul şi obiectivele propuse; 

 principalele componente ale imaginii organizaţiei; 

 categoriile de public-ţintă; 

 principalele mesaje care trebuie transmise pentru fiecare categorie de public- 

ţintă; 

 canalele de comunicare a mesajelor în raport cu specificul destinatarilor acestora; 

 termenele de îndeplinire a activităţilor planificate; 

 resursele materiale necesare; 

 elaborarea şi aplicarea programelor de relaţii publice pentru implementarea 

strategiei de creare a imaginii.  

Acest tip de strategie urmăreşte construirea unei imagini pozitive a organizaţiei prin 

proiectarea personalităţii, caracterului şi a identităţii acesteia în viziunea individuală 

şi colectivă. 

Managerii cunosc că astăzi tot mai multe instituții de educație și nu numai 

recurg la marketing.  Unele lucruri managerul cunoaște din experiența altor instituții- 

școlare și universitare,  de Stat și private. Atitudinea managerilor față de strategiile de 

marketing- de promovare a imaginii positive a/ despre organizație este pozitivă- ba 

char consideră că ele trebuiesc învățate și aplicate, trebuie de învățat de la instituțiile 

private de educație, de exemplu. 
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Figura 2. Atitudinea  managerilor cu privire la strategii  de marketing educațional 
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Ce ține de aplicarea strategiilor de marcheting, puțini manageri  pot numi și 

caracteriza etapele de aplicare a lor. 

 
Figura 3.  Totalurile întrebării 2 din chestionarea managerilor 

Mai mulți manageri au putut relata despre scopul strategiilor de marketing în 

educație, pentru instituție. Au fost menționate- reclama instituției, publicitatea 

cadrelor didactice, atragerea copiilor prin părinți, inițierea parteneriatelor 

educaționale  prin nivelul  ridicat al încrederii, promovarea instituției în comunitate.  

După relatarea despre avantajele  aplicării strategiilor de marketing,   managerii au 

putut menționa și strategiile eficiente în acest sens- 

-rețele de socializare- Facebook, mail, Odnoklasniki,… 

-activități cu copii și părinți (extracurriculare, tradiționale, proiecte, sportive, …) 

-parteneriat cu  actori din comunitate 

-publicitatea rezultatelor în comunitate 

-organizarea/ participarea la activități extracurriculare în comunitate,… 

 
Figura 4. Strategii de marketing educațional numite de managerii  

instituțiilor preșcolare 

Ce ține de barierele în procesul de promovare a imaginii instituției de învățământ prin 

strategii de marketing, managerii au menționat- lipsa resurselor financiare, lipsa 

contactelor directe- personale cu TV, radioul,  axarea reporterilor preponderant  pe 

noutăți negative- ce distorsionează informațiile și imaginea  instituției preșcolare. 
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Figura 5. Barierele în calea aplicării strategiilor de marketing educațional 

 numite de managerii instituțiilor preșcolare 

Despre procesul de promovare a imaginii positive a instituției de educație  au fost 

organizate discuții cu educatorii. Oopiniile educatorilor au fost: 

 Să se creeze syte-ul grupei de preșcolari sau Fecebook 

 Să se facă publicitate a activităților cultural, acțiunilor de proiect, spre 

exemplu- Toamna de aur, Ziua bunicuțelor, Starturi vesele cu familia,… 

 Să se poipularizeze unele activități educaționale –activități publice, atestare,  

 Să se conecteze grădinițele la internet, 

 … 

După diagnoza  opiniilor  managerilor  din educație  cu privire la strategiile de 

marketing  educațional am  elaborat  Modelul  pedagogic de promovare a imaginii 

pozitive a instituției  de educație timpurie. 

Model pedagogic 

de promovare a imaginii pozitive a instituției 

de educație timpurie 

concept de imagine 

a instituției 

concept de marketing 

în educație 

strategii de promovare a imaginii 

positive a instituției 

strategii de  marketing 

în educație 

strategii de promovare a imaginii pozitive 

prin marketing educațional 

comunicare 

pe interior 

rețele de 

socializare 

comunicare 

în exterior 

calitatea 

cadrelor 

rezultate 

monitorizarea efectelor în comunitate 

și a rezultatelor 
 

Figura 6. Modelul pedagogic de promovare a imaginii pozitive a instituției  

de educație timpurie 
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Concluzii 

Strategiile de promovare a imaginii pozitive a instituției  de educație timpurie 

aduce, în principal, patru mari  beneficii: Un succes mai mare în îndeplinirea  misiunii 

instituției. Acestea oferă instrumentele pentru a compara ceea ce instituția face 

actualmente cu misiunea și obiectivele stabilite. Analize atente, detaliate sunt bază pentru 

programe (de perspectivă, de îmbunătățiri,…) care se adresează problemelor reale. 

Strategiile contribuie la identificarea problemelor și la planificarea răspunsurilor care să 

ajute instituția în îndeplinirea misiunii sale. 
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VALORIFICAREA JOCULUI CU SUBIECT ECOLOGIC ÎN EDUCAȚIA 

PENTRU MEDIU ȘI CULTURĂ ECOLOGICĂ LA COPII 

Chirică Galina, conferențiar universitar, doctor în științe 

Catedra Psihopedagogie și Educație Preșcolară, UST 

Concepția educației în Republica Moldova evidențiază ca obiectiv important 

formarea culturii ecologice care este o activitate specifică de educație a personalității, 

orientată spre armonizarea relațiilor cu mediul ambiant. În acest scop în conștiința, 

comportamentul și activitatea omului se afirmă principiul responsablității față de 

natură, conceperea naturii ca factor al sănătății fizice și psihice a omului. Acest 

proces cuprinde toate treptele de învățământ, bazele culturii ecologice fiind formate 

la vârsta preșcolară. 

Educația ecologică a preșcolarului presupune formarea reprezentărilor 

elementare despre natură ca un tot întreg, despre unitatea dintre organism și mediu, 

despre interdependențele existente în ea, despre influența factorului antropogen 

asupra naturii și în baza acestor reprezentări, educația atitudinii grijulii și 

binevoitoare față de natură [5, p. 8]. 

Cercetările psihopedagogice (Zaporojeț A., Vengher L., Leontiev A., leușina 

A., Luria A., Liublinscaia A., Chirică G.,  Buzinschi E., Carabet N., Zidu-Haheu E. 

ş.a.) au demonstrat că preșcolarii pot însuși cauzele unor fenomene din natură și sunt 

în stare să realizeze deduceri logice elementare în cazul când în fața lor este o sarcină 

interesantă și accesibilă pentru posibilitățile lor cognitive, iar pentru rezolvarea ei pot 

să apeleze la observările asupra manifestărilor dependenței organismului viu de 

mediul de trai sau în procesul activității practice [2, 3, 5]. 

Reieșind din cele menționate, un rol deosebit în formarea, aprofundarea şi 

sistematizarea reprezentărilor ecologice, educația la copii a atitudinii pozitive față de 

natură le revine jocurilor cu subiect ecologic. Ele sensibilizează emoțiile copilului și 

permit demonstarea variilor legături și interdependențe existente în natură, 

concretizarea și extinderea reprezentărilor copiilor, obținute în cadrul aplicării altor 

metode, nu mai puțin valorice [2, 5]. Jocurile permit copilului exprimarea 

reprezentărilor ecologice, impresiilor, manifestarea capacității de a identifica 

legitățile existente în natură. 

Analiza cercetărilor pedagogilor moderni (dedicate utilizării jocului didactic în 

procesul instructiv și educativ) permite determinarea diverselor lui funcții: drept 

mijloc de educație (Jucovschi R., Mendjerițcaia D., Samorucova P., Usova A., ş.a.), 

drept metodă, procedeu de educație și instruire (Bleher N., Jucovschi R., Manuilenco 

Z. Ş.a.), drept formă de organizarea a copiilor (Avanesova B., Bespalov V., Ineachina 

L., Sorochina A. ş.a.). 

46



Majoritatea autorilor studiază folosirea jocului didactic, metodelor și 

procedeelor educativ-instructive de joc, preponderent drept mijloc de însușire, 

consolidare și aprofundare a cunoștințelor (Avanasova V., Babunova T., Bondarenco 

A., Sorochina A., Udalițova E., Dreazgunova V., Iancovscaia O. ș.a.). Unii 

cercetători susțin potențialul jocului didactic în însușirea noilor cunoștințe 

(Avanesova V., Boguslavscaia Z., Bondarenco A., Ivanițcaia E.). Astfel, spre 

exemplu în lucrarea cercetătoarei Comarova I., instruirea prin joc s-a dovedit a fi 

fundament pentru însușirea de către copii a noilor cunoștințe despre natură cu scopul 

educației atitudinii conștiente față de ea [4]. 

În practică, conform observațiilor noastre, utilizarea jocului cu subiect ecologic 

poartă un caracter adesea întâmplător și nesistematic, din care motiv nu de fiecare 

dată oferă rezultate pozitive. Jocurile dinamice și creatoare în familiarizarea copiilor 

cu natura sunt orientate în special spre aprofundarea cunoștințelor copiilor despre 

fenomenele și obiectele accesibile lor și se organizează mai frecvent cu scopul 

dezvoltării memoriei, spiritului de observație,  mai rar pentru aplicarea cuniștințelor 

în condiții noi. 

În cercetarea noastră s-a urmărit scopul nu numai a demonstra o metodologie 

mai eficientă de utilizare a jocului, dar și crearea noilor jocuri – jocuri cu subiect 

ecologic, pentru a asigura mai eficient formarea reprezentărilor ecologice și educația 

personalităţii cu un comportament în natură axat pe cultura ecologică. 

   În continuare vom prezenta unele jocuri din acest gen, elaborate de noi, care s-au 

dovedit a fi efective în realizarea obiectivelor curriculare la Educaţia pentru mediul 

ambiant şi cultură ecologică. Spre exemplu jocul de masă Piramida (Căsuţa 

animalelelor în natură) 

Sarcina didactică: Concretizarea şi aprofundarea reprezentărilor elementare ecologice 

la copii despre natură ca un tot întreg, despre interdependenţele existente în ea, despre 

unitatea dintre organism şi mediul de trai. 

Materiale: cubuşoare cu imagini ale obiectelor din natura vie şi nertă (animale şi 

condiţii de viaţă). 

Acțiunile de joc. 

Varianta 1. Copiii construiesc piramide ecologice (“căsuţe”) din trei, patru verigi 

pentru animalul concret numit de educator. 

Varianta 2. Educatorul construieşte piramida și omite intenționat o verigă sau alta, 

solicitând copiilor că corecteze și să-și argumenteze acțiunile. 

Desfășurarea jocului: 

Varianta 1. Educatorul pune pe masă un cubușor cu imagiunea unei păsări bine 

cunoscute de către copii  (ciocănitoarea) şi solicită ajutorul lor pentru a-i construi 

„căsuţa ” . Cercetările (S. Nicolaeva, E. Zolotova, N. Vinogradova, G. Chirică, E. 
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Buzinschi s.a.) au determinat că preşcolarilor le este mai accesibilă însuşirea 

reprezentărilor despre unitatea dintre organism şi mediu prin lanţul trofic. 

- Cu ce se hrăneşte ciocănitoarea? 

- Ciocănitoarea se hrănește cu viermişori, gândăcei, cari, dar iarna – şi cu 

seminţele coniferelor. Se aleg cubuşoarele cu imaginile corespunzătoare şi se 

aşează mai jos de cubuşorul cu pasărea.  

- Unde trăiește ciocănitoarea? 

- Ciocănitoarea trăiește în pădure, pe copaci. Se aleg cubușoarele cu imaginea 

stejarului, teiului, pinului, care vor constitui următoarea verigă în piramidă. 

- De ce au nevoie copacii ca să crească? 

- Copacii au nevoie de sol, de apă, soare, aer (se găsesc cobușoarele cu imaginile 

respective), iar copiiilor li se propune să le plaseze la treapta de jos a piramidei 

(la baza ei), sub nivelul cu copacii. Se va solicita explicația din partea copiilor 

privind locul de plasare a cubușoarelor. 

În continuare se propune copiilor să construiască alte piramide pentru 

cocoștârc, iepure, broscuţă etc. 

Varianta 2.  Educatoarea construiește piramida pentru ciocănitoare, însă omite 

intenţionat anumite condiţii, spre exemplu cubușorul cu imaginea apei. Copiii sunt 

chemaţi să verifice dacă piramida este construită corect, să depisteze ce lipsește. Se 

ascultă opiniile și se solicită argumentările privind consecințele posibile în viața 

ciocănitoarei, condiționate de lipsa apei. (Fără apă se usucă copacii și ciocănitoarea 

nu va avea unde trăi și cu ce se hrăni). Analog se construiesc alte piramide în care 

intenționat nu vor fi introduse anumite cubușoare cu imaginea componentei necesare 

în piramidă (copaci, soare, sol, aer etc.) şi se va solicita argumentarea necesităţii lor. 

Jocul de masă Ghiceşte regula 

Sarcina didactică: Să descrie comportamentul în natură în apropierea diferitor 

obiecte, să explice acţiunile sale. 

Materiale: Imagini cu exprimarea grafică a regulilor de comportare în natură. 

Imaginile vor fi încercuite cu culoarea roşie (atenţie, pericol, interzicere). 

Pe versul unor imagini sunt descrice regulile care vor fi comentate de către copii: 

1. Atenţie – furnicarul. Nu te apropia, deoarece în jurul lui mişună o sumedenie 

de furnici şi călcând le vei strivi. 

2. Atenţie, un cuib! Nu te apropia de cuiburile păsărilor. Pe urmele tale ele pot fi 

găsite de animalele răpitoare şi distruse. Dacă întâmplător te afli în preajma 

cuibului, nu te atinge de el, imediat pleacă! În caz contrar păsăpile-părinţi pot 

părăsi cuibul. Nu distruge cuiburile! 

3. Atenţie, căsuţa păianjenului! Nu rupe păienjenişul în pădure şi nu omorî 

păianjenii, ei sunt foarte importanţi în natură! 
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4. În pădure strădue-te să mergi pe cărări pentru a nu călca iarba, altfel omori 

multe insecte şi plante! 

5. Nu distruge ciupercile, chiar şi cele otrăvitoare (cu ele se tratează animalele). 

Reţine că toate ciupercile sunt necesare naturii! 

6. Nu rupe în pădure, pe câmpie florile. Lasă plantele frumoase să rămână în 

natură! Acolo ele trăiesc mult şi formează seminţe. 

7. Nu prinde fluturaşi, bondari, libelule şi alte insecte! Fluturii, spre exemplu,  au 

pe aripioare o pulbere colorată, care la atingere se şterge şi insecta nu mai 

poate zbura. 

8. Nu rupe, nu tăia ramurile de copaci şi arbuşti, ei sunt vii! 

9. Nu aprinde focul în pădure! De la foc mor multe plante, animale şi este greu de 

respirat, iar pe solul ars mult timp nu creşte nimic! 

10.  Nu prinde şi nu aduce acasă  pui de animale sălbatice! În natură de ele au grijă 

animalele mature. 

Acţiuni de joc:  

Educatorul demonstrează imaginea, iar copiii independent descriu regula şi 

argumentează comportamentul. 

În cazul când copiii au însuşit regulile, imaginile sunt plasate pe terenul de pământ 

al grădiniţei sau nemijlocit în natură, în locurile corespunzătoare şi se crează 

cărăruşa ecologică. 

Jocul Alege corect cărarea 

Sarcina didactică. Precizarea la preșcolari a reprezentărilor ecologice ce reflectă 

interdependențele existente în natură, între obiectele ei, dar și atitudinea omului față 

de natură (pe baza regulilor de comportare în ea): cum să te comporți, aflându-te în 

natură. 

Materiale: Un tablou cu peisajul  pădurii şi treceri dintr-un capăt în altul. La intrarea 

fiecărei cărări este fixată o imagine cu reguli. 

Acțiuni de joc:  

Copilul trebuie să identifice cărarea pe care va merge cu toată grupa, fără a dăuna 

naturii și să argumenteze alegerea sa. 

Varianta I. Dacă mergem pe prima cărare, vom călca furnicile, acolo se află 

furnicarul; 

Pe a doua cărare îngustă, între copaci, este  un păienjeniș și păianjenul pe el, nu 

putem să trercem fără al distruge; 

Pe a treia cărare – șarpele cu puișorii săi se încălzește la soare; 

Lângă cararea a patra, pe un tufiș, este un cuib cu puișori. 

(Corect ar fi să treacă pe a patra cărare, ocolind cuibul, dar în mare liniște). 

Varianta II. Pe prima cărare este un rug, uitat de turişti nestins, care fumegă. Restul 

cărărilor sunt analog primei variante. 
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(Corect ar fi să stingă rugul şi apoi să treacă pe prima cărare, explicând acţiunile şi 

pericolul focului pentru pădure). 

Jocul Meniul pentru păsări. 

Sarcina didactică: De concretizat cunoștințele copiilor despre hrana păsărilor și 

capacitatea de a întocmi un meniu pentru pasărea concretă. 

Materiale: Imagini cu păsări şi hrana pentru ele. 

Acțiunea de joc:  

Educatorul numește pasărea (de pădure, acvatică, domestică), copiii  întocmesc 

meniul pentru ea şi explică unde poate fi găsită această hrană. 

Jocul Cine, unde locuiește? 

Sarcina didactică: Concretizarea cunoștințelor copiilor despre diferite biocenoze, 

denumirea și locul unde se întâlnește animalul. 

Materiale. Diverse peisaje și imagini cu mediul unde se întâlnesc animalele: pădure, 

luncă, bazin acvatic, curte; imagini cu animale (păsări, mamifere, amfibieni, reptile, 

pești, insecte). 

Acțiunea de joc: Educatorul demonstrează animalul, copiii aleg “căsuța” și invers – 

educatorul demonstrează “căsuța”, copiii aleg animalul. 

Astfel, educația pentru mediu și cultură ecologică la copii este un proces 

complex, bazat pe organizarea și funcționarea componentelor intellectual, emotional 

și acțional-practic. Valorificarea jocului cu subiect ecologic în acest process oferă 

mari posibilități. Jocul fiind activitatea de bază la vârsta preșcolară, permite realizarea 

unor obiective complexe la prima vedere, dar lesne de realizat anume prin 

intermediul lui, copiii neconștientizând că de fapt însușesc reprezentări serioase care 

vor constitui baza culturii lor ecologice. 
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IMPACTUL JOCURILOR DIDACTICE ÎN DEZVOLTAREA 

INTERESELOR COGNITIVE LA PREȘCOLARII SUPERIORI 

Cotos Ludmila, lector universitar, doctor 

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți 

Jocul prezintă o activitate specifică a preşcolarului şi poartă un caracter creator. 

Interesul cognitiv al copilului preşcolar se dezvoltă în activitatea de joc. Dacă această 

activitate decurge cu succes, preşcolarul are satisfacţie. Succesul trezeşte dorinţa de a 

se ocupa mai mult în jocul preferat, ceea ce duce la formarea intereselor cognitive. 

Un rol decisiv în educarea intereselor cognitive la preşcolari le revin jocurilor 

didactice.  După cum indică psihologul A.N. Leontiev, jocurile didactice se referă 

la „jocuri de hotar”, prezentând în sine forma de trecere către acea activitate 

instructivă de care copiii se pregătesc. Aceste jocuri contribuie la dezvoltarea 

activităţii cognitive, a formării intelectuale care stau la baza instruirii [3]. 

N. Morozova menţionează faptul că la diferite etape de dezvoltare a 

intereselor, fiecare component poate fi mai mult sau mai puţin energic. La vârsta 

preşcolară componentul emoţional are o semnificaţie deosebită. Cercetând profund 

problema dezvoltării intereselor cognitive, savantul în lucrările sale delimitează 

conceptul „interes cognitiv” de conceptele „curiozitate”, „sete de cunoaştere” [4]. 

În cazul „curiozităţii” pot apărea emoţii şi motivaţie nemijlocită, dar fără 

veriga esenţială copilul nu se bucură de cunoaşterea noului în acel domeniu de 

cunoaştere în care educatorul intenţionează să trezească interesul. 

Setea de cunoaştere este apropiată interesului cognitiv. Astfel, preşcolarul, 

însetat de cunoştinţe, se interesează de tot ce-1 înconjoară nemijlocit. La vârsta 

preşcolară setea de cunoaştere este necesară pentru familiarizarea copilului cu lumea 

înconjurătoare. 

Curiozitatea, setea de a cunoaşte sunt legate de tendinţa de a cunoaşte ceva 

nou. Această calitate ce se dezvoltă şi dacă este orientată just, poate să se transforme 

într-o dorinţă de a cunoaşte, necesităţi în cunoştinţe. 

Deci, curiozitatea este proprie fiecărui copil, dar gradul ei de manifestare este 

diferit. Motivul esenţial al activităţii cognitive prezintă dorinţa de a acumula 

cunoştinţe. 

Practica demonstrează, că numai acel educator va asigura interesul 

preşcolarilor către cunoaştere, care foloseşte în calitate de stimulent valoarea practică 

a cunoştinţelor acumulate şi folosirea lor în diverse feluri de activităţi practice. 

N. Morozova indică, că însăşi activitatea de joc şi instruire a preşcolarului, ce 

o desfăşoară educatorul, finisează formarea intereselor cognitive. Însă pentru a trezi 

şi a educa interesele cognitive la preşcolari, jocurile didactice se vor organiza 

interesant, atractiv. 

Astfel, organizând şi dirijând cu jocurile didactice, educatorul este obligat să 
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cunoască şi să respecte principiile didactice, condiţiile pedagogice. Unul din aceste 

principii este principiul sistematic, ce presupune utilizarea sistematică a jocurilor 

didactice în scopul educării intereselor cognitive. 

Principiul sistematic se reflectă şi în legăturile reciproce dintre jocurile 

didactice şi activităţi. 

Instruirea copiilor şi însuşirea de către ei a conţinutului curricular necesită 

repetare. Acest principiu didactic se referă şi la instruirea în cadrul activităţilor şi la 

jocurile didactice. Pentru preşcolar totul este nou, el nu are experienţă de viaţă, nu 

sunt formate la el reprezentările concrete şi nu sunt cunoscute metodele şi mijloacele 

de însuşire a cunoştinţelor. Numai în rezultatul repetării copiii preşcolari se învaţă a 

deosebi unele particularităţi ale obiectelor, însuşirile lor. 

Necesitatea repetării jocurilor didactice este determinată şi de faptul că nu toţi 

copiii însuşesc la fel conţinutul instructiv şi cognitiv al jocului. În aceste cazuri 

pedagogul va apela la principiul respectării particularităţilor de vârstă şi 

individuale. 

Un principiu esenţial, pe care îl respectă educatorul pentru a dezvolta 

interesele cognitive este principiul intuitivităţii. Intuitivitatea în joc este reprezentată 

în obiectele cu care se joacă copiii şi care alcătuiesc materialul didactic al jocului, în 

imaginile ce reprezintă obiecte, diferite acţiuni cu ele: destinaţie, semnele şi 

însuşirile lor caracteristice. 

Folosirea diferitor materiale didactice îi facilitează copilului cunoaşterea lumii 

înconjurătoare, astfel, la el apar întrebări, caută răspunsuri la ele, manifestă 

cointeresare, sete de a cunoaşte mai profund obiectele respective. 

Demonstrarea iniţială a acţiunilor de joc de către pedagog, folosirea 

modalităţilor în semn de stimulare, jetoanelor, fişelor – toate acestea alcătuiesc 

materialul intuitiv folosit de educator în jocul didactic. 

O deosebită importanţă în dirijarea cu jocurile didactice ale preşcolarilor se 

atribuie cuvântului educatorului. Adresarea către copii, explicarea, acţiunilor de joc, 

povestioarele scurte, întrebările copiilor – toate acestea trezesc interese copiilor, 

curiozitate descoperind conţinutul jocului. Participând în ele, preşcolarii înţeleg 

sarcina de joc, se asigură bunele relaţii între copii şi educator [1]. 

Cu ajutorul explicaţiilor verbale, indicaţiilor, crearea modelelor, educatorul 

orientează atenţia copiilor, precizarea reprezentărilor, lărgirea experienţei personale 

şi sociale, setea de cunoştinţe. 

În ce împrejurări nu s-ar desfăşura jocul, indiferent ce sarcină cognitivă trebuie 

să se rezolve, jocul trebuie să genereze şi să păstreze dispoziţia emoţională a copiilor, 

puritatea lor firească, retrăirea bucuriei de la procesul jocului şi sentimentul 

satisfacţiei de la soluţionarea cu succes a sarcinilor înaintate. 

Dirijând cu jocurile didactice ale preşcolarilor, educatorul foloseşte diferite 
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mijloace de influenţă asupra copiilor, îndeplinind şi el unele roluri. De multe ori 

educatorul este participant activ al jocului şi prin intermediul rolului, acţiunilor şi 

regulilor de joc, orientează pe neobservate jocul, susţine iniţiativa copiilor, le trezeşte 

dorinţa de a cunoaşte, interesele cognitive [2]. 

La dezvoltarea jocului didactic, deseori au o influenţă nu mijloacele directe, 

dar cele indirecte: întrebările, situaţiile de problemă, surprizele gândite de educator, 

elementul aşteptării etc. Toate aceste elemente le numim elemente stimulatoare ale 

jocului. 

Pornind de la probleme de cercetare ce ține de impactul jocurilor didactice în 

dezvoltarea intereselor cognitive am efectuat o muncă experimentală. 

Interesele cognitive la copiii preșcolari se dezvoltă în activitatea de joc. Însă 

dacă această activitate decurge cu succes, copilul are satisfacție, bucurie, dorința de 

a-l repeta, de a se ocupa mai mult în jocurile preferate. 

La etapa inițială am dus observări după jocurile didactice ale copiilor. Scopul 

observărilor la fiecare joc didactic a fost: 

- determinarea condițiilor efective în dezvoltarea intereselor cognitive la 

preșcolari; 

- examinarea condițiilor care cereau manifestările activismului cognitiv; 

- conceperea atenției în timpul îndeplinirii unor însărcinări; 

- conceperea ideilor de bază exprimate în completarea răspunsurilor colegilor, 

îndeplinirea de sine stătătoare a unor însărcinări. 

Modalităţi de desfăşurare: observarea nemijlocită a jocurilor didactice 

îndrumate de către educatoare; însemnarea manifestărilor intereselor cognitive la 

copii în timpul jocurilor didactice. 

Am observat că în grupă erau create, într-o măsură oarecare, condiţii pentru o 

bună organizare şi desfăşurare a jocurilor, fiind prezente la dispoziţia copiilor 

materialele necesare pentru jocurile didactice. Totuşi vom menţiona faptul că 

educatoarea îşi orienta atenţia în deosebi la consolidarea cunoştinţelor, acumulate 

anterior în procesul activităţilor, dar nu accentua atenţia la educarea intereselor 

cognitive la preşcolari. 

Ca atare, jocurile erau organizate şi desfăşurate într-o formă obişnuită. 

Educatoarea nu punea accent pe metodele, ce ar trezi la copii interese cognitive, ar 

contribui la dezvoltarea activismului, setei de a cunoaşte. Deoarece la baza 

dezvoltării intereselor cognitive stă setea de cunoştinţe, curiozitatea şi spiritul de 

observaţie, este necesar ca educatorul să-i înveţe pe copii să rezolve sarcina didactică 

şi să observe, accentuându-le atenţia la acele obiecte, fenomene ce sunt descrise în 

joc. 

Un rol însemnat în dezvoltarea intereselor cognitive îl are modul cum sunt 

transmise cunoştinţele prin intermediul jocului, care sunt procedeele de dirijare cu 
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ele. Astfel, am dus observări după următoarele jocuri didactice: 

1) Ştii să faci la fel ca mine – recunoaşterea schimbărilor efectuate de către 

educator pe materialul ei şi realizarea aceloraşi operaţii pe materialul 

individual. 

2) Găseşte fraţii mei – recunoaşterea şi denumirea corectă a obiectelor, gruparea 

lor după formă. 

3) Găseşte copacul după descriere – verificarea reprezentărilor copiilor despre 

semnele caracteristice ale copacilor; exersarea atenţiei auditive, memoriei; 

manifestarea interesului faţă de diferiţi copaci, denumirile lor. 

4) Toţi la casele lor! – verificarea cunoştinţelor despre copaci, menţinerea 

intereselor faţă de diverse specii de copaci; formarea deprinderii de 

corectitudine în joc. 

Organizând şi desfăşurând aceste jocuri, am urmărit manifestarea activismului 

cognitiv la copiii supuşi experimentului. 

Am constatat că jocurile respective organizate de către educator nu conţineau 

cerinţe logice care ar contribui la dezvoltarea intereselor cognitive, nu erau orientate 

special de către educator în direcţia respectivă. În cadrul jocurilor didactice 

predomina plictiseala, monotonia, pasivitatea, ceea ce, desigur, că nu putea contribui 

la dezvoltarea intereselor cognitive. Copiii în cadrul acestor jocuri nu manifestau 

activism cognitiv din propria iniţiativă, foarte rar completau răspunsurile colegilor 

săi. 

Rezultatele experimentului de constatare ne-au demonstrat că educarea 

intereselor cognitive, activismului cognitiv la copii se realizează prin intermediul 

jocurilor didactice bine organizate şi desfăşurate de către educator. 

În cadrul experimentului formativ am trasat următoarele obiective: 

- îmbogăţirea şi sistematizarea cunoştinţelor preşcolarilor orientate la 

dezvoltarea intereselor cognitive; 

- ridicarea activismului cognitiv al copiilor în cadrul jocurilor didactice.  

Luând în considerare rolul premiselor emoţionale în formarea relaţiilor 

reciproce, o atenţie mare am acordat iniţierii copiilor în diferite jocuri didactice.  

Astfel, am selectat şi am inclus un set de jocuri didactice speciale, menite să 

educe interesele cognitive la copii. 

Pentru ca să apară un joc ce presupune o pasiune stabilă a copiilor, un joc în 

procesul căruia se complică acţiunile şi relaţiile dintre participanţi, este necesar să le 

educăm interesul faţă de el, să le ajutăm să aibă bucurie şi satisfacţie de pe urma lui; 

să le trezim năzuinţa de a se juca cu pricepere, îmbinând interesele personale cu cele 

ale sămaşilor. 

Dirijând cu jocurile didactice s-a ţinut cont de cele trei direcţii principale: 

pregătirea pentru jocuri, realizarea lor, analiza rezultatelor jocurilor. 
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La etapa pregătirii pentru jocuri s-a ţinut cont de următoarele momente: 

- selectarea jocurilor în conformitate cu obiectivele educative şi instructive; 

- determinarea timpului potrivit pentru realizarea jocului (în procesul activităţilor 

didactice, în afara lor); 

- alegerea locului pentru desfăşurarea jocului; 

- pregătirea materialului didactic necesar; 

- pregătirea copiilor pentru joc: îmbogăţirea cunoştinţelor despre obiectele şi 

fenomenele naturii, realităţii înconjurătoare, necesare pentru desfăşurarea 

jocului. 

A doua direcţie pe care am luat-o în considerare a fost realizarea jocului 

didactic, orientată la următoarele momente: 

- familiarizarea preşcolarilor cu conţinutul jocului, cu materialele didactice care 

vor fi aplicate; 

- explicarea mersului şi regulilor jocului; 

- demonstrarea acţiunilor jocului; 

- totalizarea rezultatelor jocului. 

Astfel, s-au organizat următoarele jocuri didactice, care au fost incluse în 

cadrul activităților didactice. 

La etapa experimentului formativ s-a utilizat la maximum jocurile-ghicitori și 

ghicitorile-probleme, de asemenea și o serie de jocuri verbale orientate în 

următoarele direcţii: 

 Formularea corectă a unor propoziţii (urmărind acordul dintre subiect şi 

predicat) până la alcătuirea unor scurte povestioare. 

 Jocuri didactice de completare a propoziţiilor: „Mai adaugă şi tu un cuvânt”, 

„Spuneţi cuvântul care lipseşte cu ajutorul desenelor”. 

 Organizarea logică a cuvintelor în propoziţie. 

 Separarea cuvintelor din propoziţii: „Al câtelea cuvânt lipseşte?”, „Ascultă”, 

„Mai departe”. 

 Jocuri didactice pentru formarea propoziţiilor dezvoltate: „Mai spune ceva”, 

„Numai atât?”. 

 Jocuri didactice pentru restrângerea unei propoziţii dezvoltate în propoziţie 

simplă: „Spune în mai multe (mai puţine) cuvinte ceea ce vezi”. 

 Jocuri didactice pentru izolarea cuvintelor scurte din propoziţii: „Compară 

cuvintele”. 

 Jocuri didactice pentru despărţirea cuvintelor în silabe şi sunete: „Termină 

cuvântul”, „Spune câte silabe are cuvântul”, „Spune cuvinte cu sunetul 

indicat”. 

Aceste jocuri didactice au contribuit la dezvoltarea acuităţii auditive, a auzului 

fonematic. 
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 De asemenea am pus accent pe jocuri didactice pentru explicarea cuvintelor şi 

expresiilor literare în vederea formării unei exprimări corecte: jocuri didactice pentru 

explicarea antonimelor: „Ce-ţi spune roata?”, „Cine vine lângă mine?”, „Unde se 

află?”, „Când şi cum?”; explicarea omonimelor: „La televizor”; explicarea 

sinonimelor: „Cum este...”, „Ce să facem...”. 

De un real folos le-au fost copiilor jocurile didactice pentru formarea 

deprinderii de a pune întrebări şi de a răspunde la propoziţii complete: „În excursie”, 

„O discuţie între prieteni”, jocuri didactice ce vizează dezvoltarea capacităţii copiilor 

de a percepe frumuseţea şi armonia limbii, de însuşire a unor expresii populare. 

Jocurile didactice propuse au avut ca scop realizarea pronunţiei clare, corecte, 

precise pentru înţelegerea semanticii cuvintelor, dezvoltarea capacităţii de „a citi” 

imaginile şi a-i familiariza cu ele. 

În cadrul experimentului de formare am observat că dezvoltându-le 

preşcolarilor spiritul de observaţie, contribuim şi la dezvoltarea deprinderii de a privi 

şi a vedea, astfel, se deschide tot mai mult în faţa lor comoara de minuni. Doar 

copilul cu spiritul de observaţie e în stare să vadă în jurul său ceea ce nu observă 

altcineva, deci lumea intereselor lui este mult mai largă. 

          Pentru ca jocurile didactice să faciliteze formarea intereselor cognitive la 

preşcolarii superiori se cere ca educatorul să le orienteze just conform conţinutului şi 

structurii lor. 

Procesul de dezvoltare cognitivă la preşcolarii superiori în condiţiile grădiniţei 

de copii poate înregistra rezultate optimale dacă educatorul va pune accent deosebit 

pe dezvoltarea capacităţilor de muncă intelectuală, pe manifestarea activismului 

cognitiv şi nu în ultimul rând pe dezvoltarea comportamentelor de bază. 

Rezultatele investigaţiei noastre au demonstrat că pentru ca jocurile didactice 

să contribuie la dezvoltarea intereselor cognitive la preşcolarii superiori trebuiesc 

create condiţii psihopedagogice: 

 Fiecare joc didactic trebuie să conţină sarcini captivante în scopul însuşirii de 

către copii a unui volum de cunoştinţe accesibil vârstei preşcolare respective; 

stimulării tendinţei de a reflecta cunoştinţele acumulate în activitatea 

independentă. 

 Menţinerea tendinţei fireşti a preşcolarilor spre noutate ca sursă de îmbogăţire 

a cunoştinţelor şi dezvoltării activismului cognitiv. 

 Retrăirea succesului, lauda, ajutorul reciproc. 

 Atmosfera emoţională pozitivă în relaţii dintre educator şi copii în timpul 

jocului. 

 Ajutorul din partea educatorului în scopul trezirii intereselor cognitive, setei de 

a cunoaște, manifestării responsabilității, activismului cognitiv. 
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 Respectând condițiile enumerate, educatorul va dispune de posibilitatea de a 

dezvolta interesele cognitive la preșcolarii superiori. În rezultat cunoștințele se vor 

acumula mai rapid și mai trainic. 

 

Bibliografie 

1. Cemortan S. Educația copiilor prin jocuri. Ghid metodologic pentru cadrele 

didactice din instituțiile preșcolare și clasele primare. Chișinău, 2008. 

2. Sacaliuc N., Cojocaru V. Fundamente pentru o știință a educației copiilor de 

vârstă preșcolară. Chișinău: Cartea Moldovei, 2012. 

3. Леонтьев А.Н. Психологические основы дошкольной игры. Проблемы 

развития психики. Москва, 1969. 

4. Морозова Н.Г. Учителю о познавательном интересе. Москва, 1987. 

57



POEZIILE – MIJLOC DE ÎNVĂŢARE ŞI DEZVOLTARE 

A LIMBAJULUI ŞI A COMUNICĂRII LA PREŞCOLARI 

Grăjdaru Aliona, educator, master în învăţământul preşcolar 

Liceul Teoretic „Elimul Nou” 

Dezvoltarea limbajului constituie o preocupare permanentă din partea 

educatorilor pentru copiii de vârstă preşcolară.  La această vârstă  capacitatea de a 

comunica cu cei din jur, de a folosi limbajul, este o achiziţie importantă pe care se 

bazează însuşirea unor abilităţi de maximă importanţă pentru activitatea desfăşurată 

în grădiniţă. Orice activitate a preşcolarului are loc prin comunicare. Copilul învaţă 

comunicând şi învăţând, comunică cu cei din jur. 

Comunicarea este activitatea umană fundamentală şi prin comunicare este 

reglementat întregul proces de organizare a vieţii copiilor de către adult.[2] 

În anii petrecuţi de copil la gradiniţă, sub influenţa procesului de învăţământ la 

care participă copilul, are loc dezvoltarea  rapidă a limbajului şi a comunicării.[1p.18] 

Aceasta se datorează întregului proces instructiv −educativ care se desfăşoară la 

grădiniţă, iar aportul considerabil la aceasta este adus de către fiecare educator prin 

creativitatea şi dibăcia cu care organizează activităţile.  

La grădiniţă  copilul vorbeşte mai mult cu alţi copii despre ceea ce a văzut, a 

auzit, a făcut, a gândit, acesta fiind un proces de influenţare a limbajului copiilor şi de 

activare  a vocabularului. În afara timpului petrecut la grădiniţă copilul are obişnuinţa 

sau este motivat, fie direct,  fie indirect, de a vorbi despre ceea ce a făcut la grădiniţă. 

Când vine vorba despre un cerc mai larg în mijlocul căruia este sau sunt mai mulţi 

copii, subiectul ajunge neapărat la poeziile pe care le cunoaşte copilul, învăţându-le la 

grădiniţă. În astfel de momente şi nu numai, este pusă în valoare programa 

activităţilor instructiv−educative din grădiniţă în care se pune accentul pe memorarea 

poeziilor, prin care este stimulată expresivitatea limbajului, bogăţia vocabularului şi 

dezvoltarea comunicării la copiii de vârstă preşcolară. 

În acest sens, în practica mea în calitate de educator în grădiniţă un loc aparte 

în cadrul activităţilor de învăţare îl au poeziile (texte în versuri), care sunt utilizate la 

diferite domenii şi urmăresc obiectivele acestora. 

Domeniul: Dezvoltare fizică, sănătate şi igienă personală, vizează 

dimensiunea sănătăţii şi a igienei personale.[1,p.15] În cadrul activităţilor din 

domeniul dat vin cu poezii, prin mesajul cărora copiii însuşesc deprinderi legate de 

igiena personală.  

 

REGIMUL DE DIMINEAŢĂ 

- Ştiţi ce fac de dimineaţă? 

- Îmi spăl mâinile şi faţa. 

Apa caldă mă ajută 
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Şi cu toţi microbii luptă. 

Dau cu apă, cu săpun, 

Mă fac mai curat, mai bun. 

Toţi microbii răi dispar, 

Nu mai vreau să fiu murdar! 

Iar ca dinţişorii mei, 

Să lucească frumuşei. 

Eu i-au pasta, periuţa 

Şi spăl dinţii la fuguţa! 

ŞERVEŢELUL SAU BATISTA 

Şerveţelul sau batista 

Trebuie să-l aibă toţi! 

De curg nasul sau guriţa 

Să le ştergi cu ele poţi. 

De-ai mâncat o prăjitură 

Şi te-ai murdărit cu ea, 

Poţi ca să te cureţi bine, 

Numai cu batista ta. 

Domeniul: Dezvoltare cognitivă, vizează interiorizarea mecanismelor  de adaptare la 

real şi reflectă capacitatea copilului de a înţelege anumite relaţii între fenomene, 

obiecte sau persoane.[1,p.16] La dimensiunea însuşirii cunoştinţelor elementare 

matematice vin cu următoarele poezii. 

CASA MEA                                                  

Cu figurile de pe masă 

Vreau să construiesc o casă.  

Pe foaie albă, aranjat 

Am lipit eu un pătrat. 

Cu triunghiul ascuţit 

Casa am acoperit. 

Cu dreptunghi, pe verticală 

Pun o uşă de intrare. 

Iar ferestrele aici, 

Le pun din pătrate mici, 

Cu un cerculeţ deschis 

Pun un geam pe-acoperiş.  

Aranjez în jur la casă 

Un gard de culoare aleasă. 

Cred că, bine s-a primit, 

Casă eu am construit! 
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ZIUA ŞI NOAPTEA 

Ziua toţi ne bucurăm,  

Că e lumină şi vedem. 

Soarele de sus luceşte, 

O zi bună, ne vesteşte! 

Noaptea însă când se lasă, 

Toţi ne adunăm acasă. 

Stelele pe cer apar, 

Luna-i ca un felinar! 

ANUL 

Bate ceasul, trece ziua, 

Zi cu zi se duce săptămâna. 

Patru săptămâni cunună, 

Împlinesc curând o lună. 

Trei luni strânse într-un timp, 

Fac să treac-un anotimp. 

Patru anotimpuri pline, 

Fac să treacă anul bine. 

Despre anul ce-l avem, 

Noi dorim să învăţăm! 

Domeniul: Dezvoltarea limbajului şi a comunicării, vizează dezvoltarea 

limbajului sub toate aspectele.[1,p.17] La acest domeniu vin cu un şir de poezii care 

sunt şi jocuri de tranziţie la centrele de activitate. Prin mesajul lor se  îmbogăţeşte 

vocabularul, se antrenează comunicarea expresivă, se conştientizează mesajul vorbit 

şi se dezvoltă capacitatea de comunicare şi interes a copiilor. 

AVIONUL 

Din aeroport pornim, 

Vrem de sus ca să privim. 

În avion noi ne urcăm, 

Şi spre cer ne înălţăm. 

U-u-u-u-u-u-u-u.. 

Şi zburăm, şi zburăm, 

Şi zburăm, ne bucurăm. 

Am zburat, ne-am bucurat, 

La centre am aterizat! 

TRENUL 

Trenu-i pregătit în gară,  

Ca să plece azi prin ţară. 

Tuc-tuuuuc… 
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Trenu-i gata de plecare  

Şi şuieră tot mai tare. 

Tuc-tuuuuuc… 

Peste câteva minute, 

Trenul pleacă iute, iute. 

Tuc-tuuuuuc… 

Ş-ş-ş-ş-ş… 

Trenul nostru s-a oprit, 

Noi la centre-am poposit. 

BARCA 

Valurile se ridică, 

Nouă nu ne este frică. 

Noi avem barca aproape, 

Şi călătorim pe ape. 

Şi vâslim, şi vâslim 

Căci la centre ne grăbim. 

Valurile se liniştesc, 

Toţi la centre se opresc! 

Domeniul: Dezvoltare socio-emoţională, vizează deopotrivă aspectele ce ţin de 

învăţarea socială, relaţiile cu cei din jur, cât şi construirea conceptului de sine.[1,p.18] 

Aici vin cu un şir de poezii dedicate bunicilor−persoane dragi, faţă de care copiii îşi 

manifestă dragostea prin emoţii adânci. 

POEZII PENTRU BUNICI 

Ştiţi, buneii mei în toate 

Mă alintă, mă iubesc 

Şi m-aşteaptă cu răbdare 

Un om mare eu să cresc. 

 

Când bunica mă-ntâlneşte, 

Eu am multe bucurii, 

Ea îmi cumpără bomboane 

Şi îmi dă şi jucării. 

 

La bunica mea cea dragă, 

Eu mereu vreau să mă duc, 

Când bunelul povesteşte, 

Mie-mi place să-l ascult. 

 

Am un tractoraş micuţ, 

Chiar bunica l-a adus. 

Îl păstrez, mă joc cu el 

Că-i de la al meu bunel. 

 

La bunica mea la ţară,  

Pâinea este mai gustoasă 

Şi mâncarea este bună, 

Când noi stăm cu toţi la masă. 

 

Iar bunelul mă învaţă, 

Cum să bat un cui în lemn. 

Cum să fiu om bun în viaţă, 

El mereu îmi dă îndemn! 
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Domeniul: Capacităţi şi atitudini de învăţare, vizează varietatea experienţelor 

de cunoaştere prin care copilul îşi manifestă interesul, curiozitatea, iniţiativa şi 

creativitatea.[1,p.19] La acest domeniu vin cu următoarele poezii. 

VREM LA GRĂDINIŢĂ 

Este toamna, bate vântul, 

Ploaia a  udat pământul, 

Tot mai rece-i dimineaţa , 

Şi mereu apare ceaţa. 

Dimineaţa ne trezim 

Şi fiecare ne grăbim. 

Chiar de-i ceaţă sau ploiţă, 

Vrem să fim la grădiniţă! 

 

 

 

 

 

STROPI DE APĂ 

Stropi de ploaie pic-pic-pic, 

Cade peste tot ce-i mic. 

Când pământul apă are, 

Tot ce-i mic va creşte mare! 

Strop de apă din ulcior, 

Stinge setea tuturor. 

Şi în vreme de căldură, 

Apa-i bună băutură! 

Stropi de apă de pe lac, 

Îl beau raţele mac-mac. 

Peştişori-n ea nu mor, 

Apa este casa lor! 

Activităţile de memorizare a poeziilor vin să satisfacă nevoia de dezvoltare a 

copilului, sprijinindu-l prin dezvoltarea memoriei voluntare şi a funcţiei acesteia în 

procesul de activizarea a vocabularului pasiv, prin însuşirea de noi termeni, 

capacitatea de a păstra şi a reproduce cunoştinţele, deprinderea de a recita corect şi 

expresiv, dezvoltarea auzului fonematic, a gândirii logice, atenţiei şi puterii de 

concentrare.[1 p.134] 

Reuşita memorării poeziilor depinde foarte mult de interesul şi emoţia pe care 

le suscită versurile, de entuziasmul cu care le prezintă educatorul, de menţinerea 

atenţiei cu diverse imagini ale personajelor din poezii.  
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ROLUL COMPETENȚEOR SOCIALE  

ÎN PROCESUL DE ADAPTARE A STUDENȚILOR ANULUI I 

Hajdeu Mihaela, studentă, ciclul II – master 

Pavlenko Lilia, conferențiar universitar interimar, doctor 

Universitatea de Stat din Tiraspol 

Unitate conceptuală intens teoretizată, competenţa a devenit nucleul 

dezbaterilor şi cercetărilor din diferite domenii precum pedagogia, psihologia, 

managementul resurselor umane, didactica disciplinilor preuniversitare etc. 

Pentru prima data, conceptul de competență a fost introdus de către David 

McClelland, un psiholog american, care a început să vehiculeze acest termen la 

sfârșitul anilor ’60 unde competenţa este caracterizată în plan profesional aproape de 

noţiunea de calificare [8, p. 16]. Deja spre sfârșitul anilor ’80, acest concept se 

extinde în arealul european, unde sensurile lui variază şi mai mult în dependenţă de 

câmpul utilizării, în special, la angajarea în câmpul muncii a persoanelor cu diverse 

deficienţe. Studierea acestui concept se regăsește într-un șir de lucrări din diverse 

domenii, însă în domeniul științific, termenul de competență a fost introdus de către 

V. Makelvil în anul 1982, incluzând cercul de probleme în care persoana posedă 

cunoştinţe şi experienţă [8, p.16-17]. Autorul susţine că prezenţa unor competenţe 

poate fi determinată doar observând comportamentul persoanelor.  

Un şir de cercetători din Republica Moldova au studiat mai multe aspecte ale 

noţiunii de competenţă, cum ar fi: competenţa comunicativă şi literară de M. Hadîrcă 

(2005), competenţa profesională de V. Botnari (2009), continuitatea în formarea 

competenţelor lingvistice la copiii de vârstă preşcolară mare şi şcolară mică de V. 

Mîsliţchi (2011), competenţa de cunoaştere ştiinţifică de I. Botgros, L. Franţuzan 

(2012), competenţa investigaţională L. Sclifos (2007), competenţa de comunicare 

asertivă de M. Ianioglo (2013), competenţa socială de L. Pavlenko (2015) etc. 

Termenul de competență în linii generale denotă manifestarea vieții sociale a 

individului de azi, și pe cât de bine el va reuși să-și valorifice calitățile sale personale 

în situaţii concrete din orice domeniu, pe atât de facil se va adapta noilor condiții. 

Interacțiunile constructiviste cu cei din jur în diferite situații demonstrează relevanța 

socială a competenței, fapt ce marchează studierea acestui concept în domeniul 

psihologiei sociale, unde pentru prima s-a înrădăcinat datorită aportului de valoare al 

cercetătorului M. Argyle. Autorul a definit competenţa socială drept „pattern-uri ale 

comportamentului social care dau indivizi competenţi din punct de vedere social, 

capabili să producă efectele dorite asupra celorlalţi indivizi” [apud 9, p. 74]. 

Specialiştii menţionează un şir de factori care modelează manifestarea acestui 

tip de competenţă, precum: sociali şi emoționali (comportament, normă, afectivitate); 

cognitivi (fond de informații, abilități de prelucrare, achiziție, perseverență); 

comportamentali (atitudini, comunicare, comportament prosocial); aptitudini, 
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motivații, precum și speranțe ca seturi (dezvoltarea morală, auto-eficacitate) care sunt 

necesare pentru adaptarea socială [11, p. 385]. Noțiunea de competență socială 

cuprinde construcții suplimentare, cum ar fi: abilitățile sociale, comunicarea socială și 

comunicarea interpersonală. De remarcat, că inițial noțiunea de competență socială a 

fost legată de sănătatea mintală, alimentând astfel cercetarea privind modul în care 

copii interacționează cu colegii lor rezolvând diverse situații sociale [apud 11]. 

În continuare vom menţiona aportul adus de mai mulţi cercetători în definirea, 

caracterizarea, concretizarea aspectelor ce se referă la competenţa socială. Astfel, 

primele încercări de a defini competența socială au fost orientate spre 

comportamentul social, deseori suprapunând-se termenul de competență socială și cel 

de aptitudini sociale (Ashley și Taylor, 1983). Gesten susţine că termenul de 

competență socială este „un termen mai general sau amplu care reprezintă o evaluare 

comulativă a performanței într-o serie de situații interpersonale”, în timp ce 

aptitudinile sociale se referă la „structuri specifice de comportament observabil 

învățat, atât verbal, cât și nonverbal prin care îi influențăm pe ceilalți și încercăm să 

ne satisfacem nevoile” [apud 11, p. 385]. 

Cercetătorul francez, J.-M. Dutrénit, menționează rolul dezvoltării 

competenţelor sociale în special la persoanele cu dizabilităţi care se integrează mai 

greu în viaţa cotidiană. Psihologii germani U. Phingsten, R. Hintesch explică 

conceptul de competență socială în raport cu personalittea; R. Ullrich formulează 

caracteristicile persoanei social-competente; H. Shroder, M.Vorwerg consideră că 

structura competenței sociale este determinată de aşa trăsături de personalitate ca: 

comunicabilitatea, starea de pregătire pentru comunicare, puterea influenței, 

concepția Eu-lui, autorespectul [apud 8].  

Această idee a fost dezvoltată şi de autorii români. Spre exemplu, S. Chelcea 

susține că competența socială reprezintă „un tip de comportament ce conduce la 

performanță socială” [7, p. 61]; M. Constatinescu definește conceptul dat „ca fiind 

abilitatea unei persoanei de a-și stăpâni propriile emoții, de a nu se lamenta și de a fi 

capabil să-și argumenteze ideile, arta de a asculta, de a rezolva conflicte și de 

coopera” [2]. P. Iluț constată că competența socială este o „dimensiune fundamentală 

a succesului”, deoarece inițiind și practicând afaceri, individul vine mereu în contact 

cu noi situații și persoane [3, p.116], facilitând astfel sprijinul din partea familiei, 

prietenilor și colegilor [8, p. 49]. În acelaşi context, M. Caluschi face referire la 

opinia lui S. Marcus asupra competenţelor sociale, care defineşte conceptul ca set de 

abilităţi „pe care indivizii le pot utiliza în scopul îmbunătăţirii calităţii relaţiilor 

interpersonale” [8, p. 21]. V. Robu, afirmă că conceptul de competență socială nu se 

poate face fără a-l raporta la conceptul de aptitudine, abilitate și capacitate [8, p. 21]. 

Astfel, aptitudinea include sisteme de însușiri ale subiectului, mijlocind reușita într-o 
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activitate, posibilitatea de a acționa și obține performanțe, factor al persoanei ce 

facilitează cunoașterea și practica [8, p. 22]. 

Drept concluzie, în urma analizei şi altor surse ştiinţifice referitor la conceptul 

de competenţă socială, menţionăm că aceasta prezintă un fenomen psihosocial ce 

reflectă o achiziţie psihică căpătată de individ în procesul socializării cu ajutorul 

căreia acesta poate să îndeplinească câteva funcţii: să aleagă modele de 

comportament eficiente în situaţiile de interacţiune; să regleze adaptarea la medii 

sociale noi; să producă influenţă social dezirabilă asupra altor persoane; să exprime 

individualitatea; să determine nivelul relaţiilor interpersonale între individ şi socium; 

să aducă performanţe sociale, să asigure interacţiunea persoanelor între ele; să 

faciliteze relaţiile interpersonale şi obţinerea stării de bine, a rezultatelor pozitive, iar 

prin aceasta şi a proceselor de adaptare, integrare, socializare.  

Personalitatea, ca ființă socială prin excelență, nu poate exista decât în cadrul 

relațiilor sociale, iar ansamblul acestor relații sociale așa cum a fost preluat, 

interiorizat și sedimentat de către fiecare individ în parte, constituie însăși „esența 

personalității”. Calitatea personalității depinde de calitatea relațiilor sociale, de aceea, 

considerăm dezvoltarea competențelor sociale drept una din prioritățile educaționale 

moderne. În prezent, în fața învățământului sunt puse sarcini nu numai de a oferi un 

anumit nivel de cunoștințe, priceperi, deprinderi la disciplinele de bază, dar și de a 

asigura capacitatea și starea de pregătire pentru a trăi într-o societate modernă, de a 

interrelaționa eficient și de a atinge scopuri social importante. În contextul celor 

menționate, se evidențiază importanța dezvoltării competențelor sociale în procesul 

adaptării și dezvoltării personalității. 

În scopul de a constata manifestarea competențelor sociale în procesul de 

adaptare în mediul academic s-a realizat un studiu asupra unui grup experimental din 

25 de studenți ai anului I, Facultatea Pedagogie, UST. Drept metodă de cercetare a 

servit chestionarul multidimensional Profilul Competențelor Sociale și Emoționale 

(PCSE) ce conține 113 afirmații referitoare la diferite reacții, atitudini și 

comportamente care pot fi întâlnite în viața de zi cu zi, în diverse situații. La 

întrebările propuse studenții anului I au răspuns alegând cinci variante posibile: A - 

nu mi se potrivește deloc; B- mi se potrivește puțin; C- mi se potrivește destul de 

mult; D- mi se potrivește mult și E- mi se potrivește în totalitate. Ei au primit sarcina 

de indica în ce măsură diferite reacții, atitudini sau comportamente care pot fi 

întâlnite în viața de zi cu zi li se potriveau, gândindu-se la modul lor obișnuit de a se 

comporta.  

Drept itemi au fost selectaţi din cadrul chestionarului doar cei ce 

operaționalizează cu elementele competenței sociale, și anume: responsabilitatea în 

relațiile de grup; gratificația și sprijinul; rezolvarea de  probleme; angajamentul; 

abilitatea  de  a dezvolta relații interpersonale; asertivitatea; comunicare; 
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cooperarea; gestionarea  conflictelor. Itemii probei fac referire la abilități, atitudini și 

comportamente care sunt relevante pentru adaptarea unui student în situațiile de 

interacțiune socială specifice vârstei (domeniul academic).  

Rezultatele obţinute au fost analizate şi reprezentate grafic în Figura 1.  

 

 
Figura 1. Distribuirea datelor referitor la  

manifestarea competenţelor sociale la studenţii anului I. 

Unde: I. Responsabilitatea în relațiile de grup; II. Gratificația și sprijinul; III. 

Rezolvarea de probleme; IV. Angajamentul; V. Abilitatea de a dezvolta relații 

interpersonale; VI. Asertivitatea; VII. Comunicarea; VIII. Cooperarea; IX. 

Gestionarea conflictelor. 

A- nu mi se potrivește deloc; B- mi se potrivește puțin; C- mi se potrivește 

destul de mult; D- mi se potrivește mult; E- mi se potrivește în totalitate. 

 

Conform datelor din Figura 1, s-a constatat că studenţii manifestă în 

comportament competenţele sociale într-un diapazon de la 2-4,50% până cel mult sub 

40%. Şi anume: 

 Cei mai mulţi dintre studenţi, aproximativ 35%, ţin cont de 

responsabilitatea în relațiile de grup (scala I). Această competență vizează 

conştientizarea normelor de conduită și a regulilor bunului simț de care o persoană 

ține cont și pe care le aplică în interacțiunile sale de zi cu zi. Persoana responsabilă în 

relațiile sociale face dovada unui nivel matur al conştiinței morale, adoptând decizii şi 

acționând astfel încât să nu pună în pericol integritatea fizică, psihică și socială a 

altora, precum și propria sa securitate. Posibil, pentru studenții anului I scorul înalt la 
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această scală se explică prin dorința acestora de a dovedi cunoaşterea şi acceptarea 

normelor de grup în perioada de adaptare. 

 Următoarele date ce, la fel, ating cote mai înalte, comparativ cu celelalte, 

se referă la scala VII (comunicarea - 28% din studenţi) și scala VIII (cooperarea - 

32,66% din studenţi). Tot aici observăm că unii dintre subiecţi manifestă în 

comportamentul său foarte rar competenţele numite (2%-4,5%). M. Argyle [5] 

descrie aceste competențe sociale prin orientarea persoanei către luarea în considerare 

a scopurilor celorlalți și către îmbinarea cu propriile sale scopuri. O persoană care are 

abilitatea de a coopera își adaptează propria conduită, astfel încât ajunge la finalități 

pozitive în acțiunile sau activitățile pe care le desfășoară în comun cu alte persoane. 

Această competență este importantă pentru dezvoltarea comportamentului la studenți, 

întrucât multe dintre activitățile în care aceștia se implică (de exemplu: activitățile de 

învățare sau petrecerea timpului liber în grupul de prieteni) presupun lucrul în echipă. 

Antrenarea în continuare a acestei competențe îi va ajuta pe studenți să învețe să-și 

adapteze scopurile, acțiunile și comportamentele în funcție de regulile și nevoile 

grupului din care fac parte, să conlucreze în vederea atingerii unor scopuri comune, 

facilitând în acest sens relațiile dintre membrii grupului.  

 Scoruri modeste au atestat studenţii la scala III (rezolvarea de probleme) 

- 23% dintre studenţi. Rezolvarea problemelor implică abilitatea unei persoane de a 

sesiza caracteristicile și semnificațiile diverselor situații care apar în viața reală, la 

care se adaugă capacitatea de a identifica mai multe soluții, de a le evalua în mod 

critic și de a o alege pe cea mai bună dintre ele. Unii autori consideră că abilitatea de 

a rezolva probleme de viață reprezintă una dintre cele mai importante variabile care 

susțin procesul dezvoltării personale în rândul adolescenților și al tinerilor, 

permițându-le să facă față situațiilor de criză, să adopte decizii responsabile și să-și 

atingă scopurile [1]. Studiile sugerează că stilurile de rezolvare a problemelor și 

dificultățile care intervin în relațiile interpersonale joacă un rol important în predicția 

rezultatelor academice în rândul tinerilor. Prin urmare, antrenarea acestei competențe 

îi va înzestra cu abilitatea de a soluționa într-un mod constructiv dificultățile pe care 

le întâmpină în activitatea universitară, în relațiile și viața de familie, grupul de 

prieteni sau în relațiile din cadrul colectivului academic, obținând astfel încrederea în 

propriile lor forțe, precum și satisfacția față de propriile acțiuni și relații 

interpersonale. 

 La fel o medie scăzută s-a constatat la scala IV (angajamentul) - 20, 8% 

dintre studenţi și la scala IX (gestionarea conflictelor) -17% studenţi. Conflictele 

reprezintă o dimensiune inevitabilă a relațiilor interumane, având multiple cauze și 

consecințe neplăcute [6]. Prevenirea și gestionarea lor reprezintă o componentă cheie 

a dezvoltării personale care contribuie la succes în planul relațiilor interpersonale [9]. 

La vârsta adolescenței prelungite, situațiile conflictuale sunt numeroase, reflectând 
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complexitatea transformărilor în planul dezvoltării eului, motiv pentru care este 

necesară antrenarea capacității tinerilor de a identifica și pune în aplicare strategii de 

soluționare a conflictelor care să fie satisfăcătoare pentru toate părțile implicate, 

precum și de preîntâmpinare a lor, prin evitarea atitudinilor și a comportamentelor 

care reprezintă factori facilitatori.  

Respectiv, putem presupune că la studenții anului I, există o tendință înaltă  de 

a se prezenta pe sine în societate ca indivizi buni, unici, personali, care se conformă 

parţial la regulile grupului, cunosc şi respectă normele sociale - nevoie care este 

exacerbată (exagerată) [4, p. 244]. Pentru ei, relațiile interpersonale și colaborarea se 

situaeză pe prim plan, deoarece la această vârstă relațiile îmbracă forma unor prietenii 

colective și ei simt nevoia de a împărtăși interesele cu semenii [4, p. 244].  

În linii mari, constatările obţinute permit să menţionăm că studenţii în perioada 

de adaptare la mediul academic comportă mai proeminent aşa competenţe sociale ca 

responsabilitatea în cadrul grupului, comunicarea, cooperarea. În schimb, mai 

anevoios le reuşeşte manifestarea în comportament a asertivităţii, adică acceptarea 

opiniei altor persoane fără a diminua propria viziune. La fel, luarea deciziilor, 

capacitatea de a-şi gestiona conduita în cadrul situaţiilor de conflict, fapt ce ar 

necesita unele implicaţii ale specialiştilor.  

Această cercetare a permis să concluzionăm că înţelegerea elementelor 

psihologice ce conturează profilurile competenţelor sociale la vârsta studiată 

constituie un aspect important, în funcție de care pot fi realizate variat programe de 

adaptare. Aici se încadrează și competențele personale, interpersonale și 

interculturale ce cuprind toate formele de comportament pentru a oferi personalității 

posibilitatea de a participa într-un mod constructiv și eficient la viața socială. 

Cunoașterea și dezvoltarea competențelor sociale au un rol semnificativ în procesul 

de adaptare la mediul academic cu un efect psihologic asupra adaptării, deci, şi 

asupra reușitei academice. Dezvoltarea competențelor sociale creează o imagine de 

sine pozitivă, fapt care se reflectă imediat în eficiența acțiunilor pe care le 

întreprindem în stabilirea relațiilor cu cei din jurul nostru. Prin urmare, competența 

socială joacă un rol deosebit, în procesul de adaptare, deoarece anume ea este în 

corelație cu bunăstarea socială și personală care în procesul de adaptare la mediul 

academic presupune înțelegerea și acceptarea situației, incluzând resurse pentru sine 

precum și cunoștințe despre cum poate să contribuie la toate acestea un stilul de viață 

sănătos. 
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ROLUL IMITAȚIEI ÎN DEZVOLTAREA GLOBALĂ A ELEVILOR 

Lazăr Otilia, doctorand 

UPS „Ion Creangă” din Chișinău 

Rezumat. Articolul abordează problema actualității procesului de dezvoltare globală a elevilor prin 

prisma imitației, mișcărilor de imitare și comunicării nonverbal. Articolul descrie actualitatea 

imitației prin prisma teoriilor învățării  și comunicării nonverbale. 

Resume. L article aborde le problem d opportunite de developpement globale d eleves par l 

imitation de prisme des mouvements et la communication non-verbale, l article decrit l imitation d 

actualite par les theories d apprentissage et la communication non-verbale.  

Cuvinte –cheie: imitație, dezvoltare, globală, instituție. 

Mots clés : imitation, dveloppement, institution. 

Argument 

În dezvoltarea psihică a copilului, factorii care influenţează cel mai mult sunt 

factorii de mediu. Mediul familial, socio-cultural şi apoi practica socială se vor 

impune în acţiunea lor de modelare psihică privitoare la caracterul, temperamentul, 

comportamentul şi procesele  de cunoaştere ale copilului. Pe parcursul vieții întregi  

activitatea senzitivo-motorie este dominată de capacitatea omului de a imita. El 

începe să imite modul de acţiune şi comportament care, mai apoi, se transformă în 

modele conştiente şi proprii. De aceea contribuţia educativă a acestor modele este 

deosebită.  Problematica dezvoltării globale a copiilor este la fel de important ca și 

calitatea educației. Dezvoltarea globală începe acasă, modele în acest sens fiind 

părinții cu talentele sale, cu nivelul lor de cultură etc.,  pe noi ne interesează condițiile 

majore ce vor asigura calitatea dezvoltării globale a elevilor și aportul în acest sens a 

instituției  de educație. 

Învățarea este procesul care determină o schimbare în cunoaștere și 

comportament. Noi abordăm procesul  de învățare ca o legătură esențială cu procesul 

de imitare. Copilul  învață prin a observa, a imita pe cei din jur, fiind vorba în primul 

rând de părinți, apoi cadre didactice, semeni. Nu orice schimbare este expresia 

învățării. Numai schimbările selective, permanente și orientate într-o direcție 

determinată pot fi considerate schimbări ale învățării [7].  Învățarea nu este un proces 

exclusiv uman, el fiind prezent și în lumea animală. Indicatorul învățării  este 

performanța [7]. 

Teorii ale învățării 

Învățarea este activitatea psihică prin care se dobândesc și se sedimentează noi 

cunoștințe și comportamente, prin care se formează și se dezvoltă personalitatea 

umană [9,10]. 
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Figura 1.Teorii ale învățării 

1. Teoria condiționării clasice: se bazează pe cercetările lui Pavlov. Învățarea se 

produce prin asocierea repetată a stimulului indiferent cu cel condiționat, astfel 

achiziționându-se o reacție condiționată la stimulii care erau inițial indiferenți. Pavlov 

a asociat semnalul soneriei (stimul indiferent) cu hrana (stimulul condiționat). După 

mai multe asocieri, câinele saliva în momentul în care auzea soneria. Deci, soneria a 

devenit și ea stimul condiționat. Pavlov a făcut experimentele bazându-se pe animale. 

Transferul acestor informații la oameni nu corespunde total realității. Teoria lui 

Pavlov a dat naștere ideii că noi învățăm multe reacții prin asociere. Dacă există deja 

un răspuns la un anumit stimul, asocierea unui alt stimul primului face ca reacția să 

apară și pentru al doilea stimul. Și oamenii și animalele învață mult prin asociere. De 

exemplu, la școală, prevenirea apariției unor reacții emoționale negative față de 

anumite situații se face prin asocierea acestor situații cu stimuli pozitivi pe care îi 

oferă experiența școlară [10]. 

2. Teoria întăririi operante: inițiatorii ei au fost E. Thorndike și F. Skinner. 

Thorndike susține că învățarea unei reacții se produce numai dacă reacția, după ce s-a 

produs deja, este urmată de întărire. El formulează "legea efectului": orice act care 

produce un efect de satisfacție într-o situație dată, tinde să se repete într-o altă 

situație. Dacă conexiunea stimul-răspuns este urmată de succes sau satisfacție, forța 

ei crește  (legea efectului pozitiv); dacă este urmată de insuces sau insatisfacție, forța 

ei scade. Thorndike susține că o mare parte din acțiunile celui care învață sunt acțiuni 

deliberate, iar condiționarea operantă este procesul învățării care implică asemenea 

acțiuni.  Pentru  acest autor învățarea presupune o succesiune de încercări și erori, 

fixându-se acele reacții care conduc la succes și renunțându-se la acelea urmate de 

insucces. Skinner considera că, pentru om, comportamentul este prin esența sa un 
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aliaj între două seturi de influență ale mediului, unele care-l preced (antecedentele), 

altele care îl urmează (consecințele). După acest autor, condiționarea operantă 

implică controlul consecințelor comportamentului. La temelia învățării se află tot 

mecanismul întăririi, conceput ca orice modalitate care sporește probabilitatea ca 

reacția avută să mai apară și în viitor. Mijloacele principale prin care se pot controla 

consecințele comportamentului sunt recompensa și pedeapsa. Recompensa sporește 

randamentul  învățării, pe când pedeapsa diminuează sau suprimă comportamentul. 

3. Teoria învățării intuitive: este o aplicare în domeniul învățării a teoriei Gestaltului. 

Potrivit acestei teorii, învățarea constă în restructurarea bruscă a câmpului de  

experiențe, descoperind astfel răspunsul la o situație 3econd3. Învățarea se produce 

printr-o intuiție sau insight, care este un fel de iluminare intelectuală ce se produce în 

mod brusc. 

4. Teoria imitației se înscrie într-o teorie mai largă, cea a învățării sociale, concept 

introdus de Miller și Dollard. Tendința spre imitație este proprie ființei umane. 

Învățarea prin imitație presupune: atenție, fixare, realizare (reproducere), motivare 

sau recompensă. Modelul care prezintă atractivitate, admirație și respect, atenție din 

partea celui care îl percepe. Imitarea  modelului presupune reprezentarea și 

memorarea lui. Urmează în mod firesc, reproducerea modelului în comportament. 

Odată transpus în comportament, va fi întărit și recompensat [1,2,10]. 

5. Teoria acțiunii mintale (Galperin): explică cum iau naștere acțiunile mintale. Ele 

se construiesc prin interiorizarea  acțiunilor [10]. 

6. Teoria psihogenezei (Piaget): se concentrează asupra genezei și dezvoltării 

gândirii. Motorul dezvoltării ontogenetice a gândirii umane îl reprezintă dinamica a 

două procese: asimilarea (recepționarea datelor realității, inițial la niște scheme 

ereditare, iar apoi la niște scheme dobândite) și acomodarea (restructurările ce se 

produc în interiorul schemelor de asimilare). 

7. Teorii umaniste (C. Rogers). Teoria lui Rogers are mai multe elemente component 

[10]: 

 omul are o potențialitate  enormă de a învăța 

 învățarea cu sens este una superioară în raport cu nevoile și scopurile elevului 

 învățarea care implică o schimbare în organizarea eului întâmpină rezistențe, 

deoarece este percepută ca o amenințare pentru individ 

 când amenințările externe (note, etichetări) sunt minime, se învață mai ușor 

 testarea obiectivă a rezultatelor trebuie făcută fără lezarea imaginii de sine 

 învățarea cu sens se produce mai ușor atunci când elevul face ceva și când 

participă responsabil la procesul de învățare 

 cea mai bună învățare este cea concepută din proprie inițiativă 

 independența și creativitatea se manifestă atunci când evaluarea făcută de 

ceilalți trece pe plan 3econd 
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 este foarte important să înveți cum să înveți. 

8. Teoria învățării prin experiență (Kolb): orice experiență în care omul se implică 

este un prilej de învățare. 

Învăţarea prin  imitaţie sau puterea exemplului [3,6] 

Aşa cum ştim deja copiii învaţă din ceea ce văd în jurul lor, în familia de 

origine – de la mama şi tata, dar şi din familia extinsă care cuprinde bunici, unchi, 

mătuşi şi de la fiecare persoană cu care intră în contact. Copiii imită şi integrează 

comportamentele de toate felurile  începând de la comportamentul afectiv, la cel 

social, relaţional, vestimentar, alimentar. Astfel, un copil care trăieşte într-un mediu 

ostil, nesigur, în care este devalorizat, anulat ca persoană sau tratat ca un eu auxiliar 

al părintelui şi pedepsit pentru orice greşeală va învăţa şi integra un ataşament 

nesigur, va avea o imagine de sine negativă, îi va fi greu să aibă relaţii sănătoase, 

poate va fi anxios şi nu va mai avea curajul să exploreze lumea din jur şi astfel se va 

izola, va avea ocazia să înveţe puţine lucruri, nu va experimenta şi nu îşi va îmbogăţi 

cunoştinţele despre lumea din jur decât în mod limitat. 

Un copil care este agresat fizic şi verbal, emoţional va face acelaşi lucru la rândul lui 

începând cu jucăriile şi animalele din jurul său pe care le va lovi, „chinui”, distruge. 

Copilul care beneficiază de atenţie, dragoste, suport, înţelegere, care este valorizat, 

respectat va oferi la rândul lui iubire, sprijin, se va autovaloriza şi va şti să valorizeze, 

să aprecieze, să primească suport şi afecţiune [2]. Copilul care se simte îngrijit, curat 

şi care vede că persoanele din jurul său au grijă de ei, de igiena personală, de modul 

în care se îmbracă va urma acest comportament şi îşi va îngriji corpul, se va simţi 

bine atunci când este curat şi aranjat. O mamă care îşi învaţă copilul încă de mic să 

aibă grija de igiena orală de exemplu, chiar dinainte de a apărea dinţişorii, curăţându-i 

cu blândeţe gingiile în fiecare seară cu o compresă sterilă, iar mai apoi învăţându-l pe 

copil să perie dinţişorii după masă şi mai ales înainte de culcare, creşte şansele ca 

fiul/fiica sa să integreze acest comportament, să intre în rutina zilnică şi să aibă grijă 

de igiena orală, de exemplu. La  celălalt pol găsim copilul care este lăsat murdar, 

nepieptănat, chiar adulţii din jurul lui arătând în acest fel, părinţi la care periajul 

dinţilor, pieptănatul, igiena personală este opţională şi care va copia şi integra acest 

comportament pentru că va considera că aşa este normal [10]. În ceea ce priveşte 

alimentaţia copilului dacă acesta va fi învăţat să mănânce sănătos, să consume fructe, 

legume, cereale, produse lactate, iar dacă aceste alimente sunt introduse treptat de 

mama sau persoana care îngrijeşte copilul şi prin puterea exemplului şi cel ce se 

ocupă de copil mănâncă împreună cu el, copilul va învăţa să aibă o alimentaţie 

sănătoasă, echilibrată. Pentru copil ceea ce vede frecvent în jurul lui intră în 

„normalitate” pentru că el nu are alt termen de comparaţie şi nici capacitatea de 

compara. Aşadar, el, copilul este oglinda părinţilor [9]. Dacă nu vă place 

comportamentul copilului uitaţi-vă cu atenţie în oglindă, faceţi o scurtă introspecţie, 
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urmăriţi-vă în rutinele zilnice şi în relaţiile cu ceilalţi, „automonitorizaţi-vă” 

comportamentul şi reevaluaţi situaţia. Dacă în timpul zilei altcineva are grija de copil, 

atunci fiţi mai atenţi şi schimbaţi persoana până nu este prea târziu, pentru că este mai 

greu să îndrepţi un comportament inadecvat la copil decât să îl înveţi un 

comportament corect. Şi aşa cum toate comportamentele noastre, mai ales cele mai 

puţin bune, sunt preluate de copil şi comportamentul nesigur, anxios, depresiv poate 

fi preluat de copil pentru că el îi imită pe adulţii şi copiii mai mari din apropiere şi 

integrează comportamentele observate. Ca şi părinţi este important să ştim şi să 

conştientizăm că stilul de viaţă pe care îl avem va fi copiat de copiii noştri, că nu 

putem impune reguli pe care noi nu le respectăm.  Așadar, arătaţi-le afecţiune, dar nu 

uitaţi să le lăsaţi şi spaţiu de manifestare, să le încurajaţi curiozitatea, spiritul de 

explorator, independența, obişnuiţi-i şi învăţaţi-i prin joc regulile sociale, valorizaţi-i, 

fiţi suportivi, oferiţi-le oportunitatea de a alege chiar de la câţiva anişori atunci când 

aveţi ocazia, învăţaţi-i importanţa igienei personale, a comportamentului alimentar, 

ajutaţi-i să integreze şi să aibă un stil de viaţă echilibrat. 

Efectele imitației asupra dezvoltării globale a elevilor 

Abilităţile de  imitaţie la copii  sunt foarte importante.  Copiii mici prezintă 

deficite  pe aria abilităţilor imitative [2].  Aceste deficite apar în cadrul unor contexte 

variate precum: 

 imitarea cu obiect şi fără obiect a mişcărilor corpului, 

 utilizarea funcţională şi simbolică a obiectelor, 

 vocalizările, 

 expresiile faciale. 

Ca atare imitația  are două funcţii importante în evoluţia lor [2]. Una dintre ele este 

funcţia de învăţare, prin care copiii/ elevii  dobândesc abilităţi şi cunoştinţe noi, şi 

care joaca un rol important in evoluţia lor cognitivă. A doua funcţie  este cea socială, 

prin care aceştia se angajează în schimburi sociale şi emoţionale cu ceilalţi oameni şi 

îşi dezvoltă comportamentele de comunicare socială : limbajul, jocul, atenţia 

împărtăşită.  

 
Figura 2. Funcțiile imitației [9] 

 

Funcțiile  imitației 

de învățare socială
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Astfel , predarea abilitaţilor imitative devine un aspect central al intervenţiei în cazul 

copiilor / elevilor cu reușită școlară dar și în cazul celor cu deficiențe 

comportamentale, spre exemplu. Imitaţia este abilitatea de a duplica unele 

proprietăţi ale comportamentului unui model.  

Teoriile contemporane ale comunicării, influenţate de discipline atât de diverse 

ca lingvistica enunţării, psihologia, sociologia, antropologia asigură astăzi locul 

cuvenit comunicării nonverbale, bazându-se pe ipoteza canalelor multiple ale 

comunicării umane [9]. Concomitent cu comunicarea verbală, fiecare participant la 

procesul de comunicare foloseşte o serie de alte coduri, nonverbale, care au rolul de a 

acompania şi nuanţa semnificaţiile, de a le contextualiza, în general de a facilita 

înţelegerea intenţiilor emiţătorului. Fiecare copil învaţă, prin impregnare şi imitaţie, 

înaintea codurilor lingvistice, o serie de elemente expresive cu valoare de comunicare 

(simboluri nonverbale), pe care participanţii la o cultură le folosesc ca pe un „limbaj” 

implicit, în sensul că nu este nevoie ca cineva să le descrie în mod explicit pentru a fi 

înţelese.  

Principalele componente ale comunicării nonverbale sunt: înfăţişarea, utilizarea 

spaţiului şi a timpului, expresia facială, privirea, gesturile, atingerile, paralimbajul.  

Analiştii comunicării susţin că informaţiile pe care le receptăm din comunicarea 

nonverbală au o pondere mai mare decât cele din zona verbală a comunicării în 

realizarea semnificaţiei totale a actului de comunicare. De multe ori cuvintele spun 

una şi nonverbalul alta. Fără să ştie în mod explicit acest lucru, majoritatea oamenilor 

preferă, atunci când au lucruri importante de comunicat, întâlnirile faţă în faţă, în care 

„pot vedea ochii” interlocutorului, deoarece numai astfel consideră că au înţeles pe 

deplin ceea ce celălalt avea de spus. 

 [7]. 

Gesturile. Mişcările pe care le facem cu întregul corp sau doar cu unele segmente 

ale lui îndeplinesc funcţii de comunicare diferite: 

 gesturile ilustratoare – au rolul de întărire a mesajului verbal (exemplu: 

negarea prin clătinarea capului sau a palmei); ele nu au înţeles propriu, 

semnificaţia lor putând fi înţeleasă numai prin asociere cu cuvintele pe care le-

au însoţit; 

 gesturile adaptoare – indică stări emoţionale, dar nu fac parte decât secvenţial 

din comportament (exemplu: ne acoperim ochii când nu vrem să vedem ceva 

sau întoarcem capul); ele sunt neintenţionate şi, de multe ori, greu de controlat; 

 gesturile regulatoare – reglează alternanţa intervenţiilor într-o conversaţie 

(exemplu: în timp ce punem o întrebare, privim interlocutorul în ochi, dar apoi 

coborâm privirea spre gură, pentru a-i indica faptul că aşteptăm să răspundă); 
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 gesturile emblemă – înlocuiesc mesajul verbal (au un înţeles de sine stătător) 

şi constituie convenţii specifice unei anumite culturi (exemplu: semnul făcut cu 

degetele pentru OK, semnul V de la victorie) [8]. 

Gesturile emblemă sunt de obicei strict ritualizate – plecăciunea şi salutul se fac în 

concordanţă cu tipul de interacţiune: salutăm cu gesturi diferite o persoană 

necunoscută atunci când intrăm într-o încăpere, un şef, o persoană pe care o admirăm, 

dar nu o cunoaştem prea bine, colegii, prietenii, părinţii, fraţii. Desigur, în fiecare din 

situaţiile enumerate mai sus folosim, simultan cu gestul emblemă, o anumită formulă 

verbală de salut, potrivită tipului de relaţie şi situaţiei în care are loc interacţiunea [8]. 

Fiind elemente ale conduitei expresive, gesturile vorbesc de la sine despre trăirile 

afective şi despre temperamentul unei persoane, la fel ca şi expresia sau postura: o 

persoană care gesticulează amplu, intrând în spaţiul nostru personal sau chiar intim 

este prcepută ca impulsivă, autoritară/agresivă; mersul apăsat este semn de hotărâre, 

fermitate, furie; mersul pe vârfuri – fire flexibilă, dinamică sau chiar intrigantă; paşii 

„târşiţi” indică lene sau depresie etc. 

Faţa ca mijloc expresiv [8] 

Mimica. Expresia facială este modalitatea de comunicare nonverbală cea mai 

complexă, datorită faptului că reflectă trăirea emoţională şi, prin aceasta, îndeplineşte 

o funcţie reglatorie intrapersonală şi interpersonală. Datorită regulilor de 

afişare/expresie (coduri nonverbale), învăţate de participanţii la comunicare de la cea 

mai fragedă vârstă, expresia facială constituie un limbaj secundar, prin care se 

comunică intenţionat şi explicit celuilalt stările emoţionale, atitudinile şi intenţiile 

noastre.  

Privirea. Contactul vizual dintre două persoane furnizează o serie de informaţii de 

context importante pentru interpretarea mesajelor parvenite pe celelalte canale: 

direcţia privirii poate indica interesul sau intenţiile interlocutorului; mişcările oculare 

sunt şi ele sugestive în privinţa trăirilor şi intenţiilor. Privirea directă, ochi-în-ochi, 

este semnul atenţiei pe care ţi-o acordă celălalt şi avertizează asupra formei de 

interacţiune ce va urma (eventualele intenţii agresive, faptul că doreşte să-ţi spună 

ceva sau dimpotrivă, aşteaptă un răspuns).  

Frecvenţa şi durata contactului vizual. Privirea are importante funcţii de 

comunicare în registrul afectiv: frecvenţa şi durata ei pot fi semn de simpatie, de 

atracţie, într-un context pozitiv şi provoacă reciprocitatea trăirii, pe câtă vreme într-un 

context negativ, frecvenţa mare sau durata excesivă a privirii pot fi interpretate ca 

semne de agresivitate şi provoacă scăderea atracţiei.  Chiar în contexte pozitive sau 

neutre, este greu de suportat o privire insistentă, de aceea interlocutorii alternează, 

pentru scurte perioade de timp, direcţia privirii de la ochii celuilalt la spaţiul 

înconjurător, fără ca acest lucru să creeze impresia de nesinceritate. Nu „intercalarea” 

contactului vizual cu pauze este cea care dă impresia de nesinceritate, ci frecvenţa 
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prea mare a alternanţei sau durata prea mare a pauzelor în raport cu aşteptările 

interlocutorilor în situaţia dată şi în contextul relaţional concret [10]. 

 

Concluzii 

1. Imitaţia este importantă în prima perioadă de viaţă, în perioada vârstei timpurii și 

preșcolare,  fiind practic o formă de introducere a copilului în lume. Ochii, mimica 

facială, gesturile, mişcările corporale, trăirile, sunt intens observate de către copilul 

care reacţionează la acestea şi le imită. Este baza relaţionării cu adultul şi începutul 

construirii personalităţii şi a comportamentului copilului. Lipsa acestei etape poate 

duce la închiderea copilului în propria lume, în propria imaginaţie, la pierderea 

interesului pentru exterior.  

2. Se recomandă  plasarea copilului pe cât posibil, în contextul firesc al familiei.  

3. Imitația îl învaţă pe copil lecţia permanenţei, a existenţei individuale a obiectelor şi 

persoanelor, care “nu dispar” atunci când el nu le vede. Copilul, cu timpul, își 

amintește cum vorbește, cum procedează mama, tata, educatoarea sau alți copii. 

Adulții pot observa și deseori recunoaște ce gesture, cuvinte și de la cine imită 

copilul. 

4. Odată imitația  consolidată,  începe o lungă şi complexă perioadă de explorare şi 

cunoaştere, care presupune dezvoltarea armonioasă a copilului, intrarea în lumea 

mare, în care copilul este pe cont propriu.Конец формы 
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Articolul abordează problema remedierii comportamentului agresiv al adolescenților prin 

valorificarea consilierii psihologice. În lucrare sunt descrise varii strategii propuse de către diverși 

cercetători, cu impact în optimizarea procesului de consiliere a adolescenților agresivi.  

Termeni-cheie: diminuare, agresivitate, adolescență, consiliere, consiliere psihologică, metode, 

tehnici de consiliere. 

Manifestarea agresivității în rândul adolescenților este o problemă actuală, care 

afectează nu doar tânăra generație, dar și întreaga societate, iar necesitatea cercetării 

respectivului subiect este direcționată de complexitatea fenomenului de prevenție și 

diminuare a respectivului tip de comportament deviant.  

 U. Șchiopu menționează că adolescența este perioada cu cele mai intense 

schimbări și cu cele mai vizibile efecte în comportamente și relaționare cu lumea 

exterioară [21, p.26].   

 Problemele agresivității adolescenților ocupă un loc aparte în dezvoltarea 

societății contemporane, fiind abordată în multiple studii de psihologie, fiziologie, 

pedagogie, sociologie, economie, management etc. În această ordine de idei, unii 

savanți și-au focusat atenția asupra cauzelor comune pe scară largă ale agresivității, 

alții, dimpotrivă, și-au îndreptat atenția asupra agresiunii individuale.  

A. Neculau atrage atenția asupra diversității formelor agresivității, pe care le 

clasifică în funcție de varii criterii:  

 În funcție de agresor sau persoana care adoptă o conduită agresivă: 

agresivitatea tânărului; agresivitatea adultului; agresivitatea masculină; agresivitatea 

feminină; agresivitatea individuală; agresivitatea colectivă; agresivitatea spontană; 

agresivitatea premeditată;  

 În funcţie de mijloacele utilizate în vederea finalizării intenţiilor agresive: 

agresivitatea fizică; agresivitatea verbală; agresivitatea directă, cu efecte directe 

asupra victimei; agresivitatea indirectă; între agresor şi victimă existând intermediari. 

 În funcţie de obiectivele urmărite: agresivitatea ce urmăreşte obţinerea unor 

beneficii, a unui câştig material; agresivitatea ce urmăreşte predominant rănirea şi 

chiar distrugerea victimei. 

 În funcţie de forma manifestării agresivităţii: agresivitatea violentă; agresivitatea 

nonviolentă; agresivitatea latentă şi agresivitatea manifestă [14, p.135].  

  M. Vîrlan consideră că manifestarea agresivității la adolescenți se datorează 

fenomenului de prelungire artificială a copilăriei dincolo de pubertate [23, p.54]. 
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  Diminuarea agresivității adolescenților este unul dintre cele mai importante 

aspecte în răspunsul pe care educația îl poate oferi acestui fenomen social. Sistemul 

educațional, deși dispune de autonomie, prezintă o realitate alarmantă ce se află în 

interacțiuni complexe cu mediul social, acesta situându-se într-un declin al valorilor 

comportamentale. În această ordine de idei, consilierea adolescenților agresivi nu 

poate fi o verigă izolată doar a prevenirii în mediul școlar a manifestării respectivului 

tip de comportament deviant, o astfel de intervenție este eficientă și are consecințe 

asupra întregii societății [22, p.158].  

 La bazele consilierii psihologice stau ideile marilor filosofi antici Socrate, 

Cicero, Seneca, Confucius, apoi ale lui M. Montaigne, F. Bacon, B. Pascal, I. Kant, 

A. Shopenhauer, L. Tolstoi ş.a. Specialiştii cu renume - Gibson şi Mitchel - 

menţionează că Platon poate fi creditat ca fiind unul dintre consilierii care a organizat 

ideile sale psihologice într-o structură teoretică.  

 Consilierea psihologică, cu un spectru larg de acţiune, integrează perspectiva 

umanistă dezvoltată de C. Rogers.  

De-a lungul evoluţiei sale, consilierea psihologică a beneficiat de o 

fundamentare teoretică solidă. Începând cu anul 1960, se înregistrează un şir de 

abordări teoretice ale consilierii. O distincţie ce trebuie menţionată, în acest context, 

este cea dintre şcoli şi abordări în consilierea psihologică propusă de Nelson-Jones 

R., care afirmă că o abordare teoretică prezintă o singură poziţie privind teoria şi 

practica consilierii, iar o şcoală de consiliere este o grupare de abordări teoretice 

diferite, cu anumite caracteristici importante, care se disting de abordările teoretice 

din alte şcoli de consiliere [15, p.37].  

În accepțiunea autorilor J. Russel, G. Dexter, T. Bond, consilierea este o 

activitate inițiată de o persoană care caută ajutor și oferă oportunitatea acesteia de a 

identifica tot ceea ce o perturb, de a se autoexplora și de a se înțelege, de a identifica 

gândurile, emoțiile și comportamentele care, conștientizate fiind, o fac să se simtă 

plină de resurse și să decidă schimbarea [11, p. 4].  

J. W. Gustad afirmă că acţiunea de consiliere este un proces de orientare care se 

desfăşoară în spaţiul realităţii între două persoane, cuplu în care „sfătuitorul” cu 

competenţe în probleme psihologice îi oferă clientului său metode adecvate nevoilor 

proprii, în raport cu contextul evenimentelor vieţii, stabilindu-se astfel un program 

personal în care sunt incluse următoarele aspecte: autocunoaşterea, înţelegerea 

situaţiilor, evaluarea efectelor acestora; realism şi simţ practic în soluţionarea 

situaţiilor critice, în vederea restabilirii echilibrului cu realitatea vieţii într-o manieră 

armonioasă şi care să permită evoluţia pozitivă a subiectului în continuare [apud. 7, 

p.325]. 

A. Băban definește consilierea ca relația dintre psiholog şi client, fundamentată 

pe un câmp teoretic şi orientată printr-un instrumentar tehnic având drept obiective 
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susținerea clientului în cunoaşterea diferitelor aspecte ale vieții sale cu impact în 

rezolvarea problemelor pe care i le ridică mediul familial, social, profesional. 

Consilierea nu este un demers orientat de palierul rațional, din care trăirea afectivă 

este exclusă sau minimizată [2, p.195]. 

Demersul consilierii, ca model de intervenție, este rezultatul unui mediu socio-

cultural caracterizat printr-o consistentă dinamică şi nevoie de eficiență. Definirea 

consilierii impune accentuarea anumitor caracteristici ce o disting de alte arii de 

specializare ce implică asistența psihologică: o prima caracteristică este dată de tipul 

de persoane cărora li se adresează. Potrivit autorului A. Băban, consilierea vizează 

persoane normale, ce nu prezintă tulburări psihice sau de personalitate, deficite 

intelectuale sau de altă natură [1, p.73]. 

În accepțiunea autorului C. Nemțeanu, consilierea facilitează, prin demersurile 

pe care le presupune, ca persoana să facă față mai eficient stresorilor și sarcinilor 

vieții cotidiene și astfel să îmbunătățească calitatea vieții [16,  p.154].  

C. Calaraș lansează ideea potrivit căreia consilierea catalizează atingerea unui 

nivel optim de funcționare în lume, având drept caracteristică principală preocuparea 

pentru prevenția problemelor ce pot împieta dezvoltarea și funcționarea armonioasă a 

persoanei. Strategia de prevenție constă în identificarea situațiilor și grupurilor de risc 

și în acțiunea asupra lor înainte ca acestea să aibă un impact negativ și să declanșeze 

„crize” personale sau de grup [3, p. 123].  

Potrivit autorului E. Dimitriu-Tiron, consilierea psihologică este o formă de 

intervenție psihologică care se adresează persoanelor sănătoase aflate într-o situație 

de impas cu privire la rezolvarea unor situații de criză, sociale, profesionale sau 

familiale. Consilierul îl ajută pe client să controleze o situație de criză și îl asistă în 

găsirea unei soluții la problema cu care se confruntă [4, p.78]. 

În această ordine de idei, este semnificativă definiția autorului A. Dragu, 

conform căreia consilierea psihologică presupune un număr mai redus de ședințe față 

de psihoterapie utilizând metode și tehnici similare acesteia, însă diferența esențială 

constă în faptul că în consilierea psihologică se vizează prevenția apariției 

tulburărilor, respectiv consilierea psihologică se adresează persoanelor sănătoase din 

punct de vedere psihologic [5, p.351]. 

C. Enăchescu susţine că, spre deosebire de psihoterapie, care vizează 

dificultăţile de ordin patologic ale individului, consilierea se axează pe cele de natură 

psihologică sau existenţial - nepatologică, ce pot apărea ca interferenţe în decursul 

vieţii acestuia [7, p.324]. 

Potrivit cercetătorilor P. Blos, H.B. Pepinsky, intervenţia consilierii psihologice 

este indicată persoanelor cu dificultăţi de ordin „situaţional” ale vieţii curente, dar 

care nu ating intensitatea unor forme de manifestare nevrotică, problemele lor 

neavând un caracter patologic, ci sunt considerate ca fiind „victimele unor presiuni 
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din mediul exterior”. F.C. Thorne  consideră consilierea o formă de susţinere 

psihologică pentru „persoanele normale cu probleme de viaţă” [7, p.327]. 

I. Al. Dumitru defineşte conceptul de consiliere psihologică drept un tip de 

intervenţie prin care se urmăreşte sugerarea unui mod de a proceda, a unui mod de 

comportare ce trebuie adoptat într-o situaţie dată sau, în general, în viaţa şi activitatea 

cotidiană. Consilierea se propune persoanelor relativ normale, sănătoase psihic, aflate 

uneori în dificultate. Consilierul ajută subiectul cu probleme să-şi conştientizeze 

disponibilităţile şi să le valorifice pentru rezolvarea problemelor cu care se confruntă, 

trăind o viaţă plină de sens, Totodată, cercetătorul face distincţie între consilierea 

psihologică şi consilierea educaţională sau psihopedagogică, subliniind că aceasta din 

urmă este un tip de consiliere care are, în acelaşi timp, obiective de natură 

psihologică şi pedagogică [6, p.13]. 

Psihologul rus Р. С. Немов susţine că, aflată în zona psihologiei aplicate, 

psihoconsilierea vizează acordarea ajutorului calificat persoanelor care îl solicită în 

rezolvarea problemelor de natură psihologică, sub forma oferirii recomandărilor date 

de psiholog în urma investigaţiei ample a situaţiei apărute [26, p.14]. 

Procesul de consiliere psihologică îl va ajuta pe adolescent să-şi identifice 

gândurile, emoţiile şi comportamentul care, conştientizate fiind, îl fac să se simtă plin 

de resurse şi să decidă schimbarea.  

Scopul consilierii psihologice în diminuarea unui comportament indezirabil este 

de a contribui maximal la dezvoltarea psihică şi la formarea personalităţii subiectului 

cu devieri de comportament [24, p.174]. În acest sens, sarcinile ce urmează a fi 

realizate prin prisma diminuării agresivității adolescenților se rezumă la: elaborarea 

programelor corecţional-dezvoltative, desfăşurarea şedinţelor şi trainingurilor 

orientate spre dezvoltarea capacităţilor intelectuale şi creative ale elevilor [7, p.3]. 

Observăm faptul că orice încercare de definire a consilierii psihologice se 

susține pe următoarele elemente:  

- relație interumană, alianță, colaborare; 

- consilier - deținătorul unei formări profesionale, persoana care susține un 

mediu specific;  

- client - subiectul intervenției, persoana care solicită ajutorul şi este motivată 

pentru a-l obține;  

- obiective specifice privind personalitatea clientului – autocunoaştere, 

dezvoltare personală, rezolvarea situațiilor de viață problematice;  

- utilizarea de tehnici din câmpul ştiințelor comportamentului.   

Din definiţiile anterior prezentate rezultă că procesul de consiliere se adresează 

problemelor de adaptare/integrare ale individului la realităţile vieţii sale, stabilirea 

unei armonii cu acestea şi rezolvarea situaţiilor dificile de ordin psihologic cu care se 

confruntă.   
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Sumarizând caracteristicile prezentate conchidem că procesul de consiliere 

pune accentul pe dimensiunea de prevenție a problemelor emoționale și 

comportamentale, pe cea a dezvoltării personale și a rezolvării de probleme. 

Nivelul de dezvoltare şi optimizare personală este indicat de: capacitatea de 

deschidere spre noi experiențe, sentimentul de valorizare a potențialului propriu, 

capacitatea de auto-reflexie, perceperea schimbărilor de sine pozitive, eficiență, 

flexibilitate, creativitate, respingerea rutinei [6, p.142]. 

A. Băban susține că atingerea unui nivel optim al dezvoltării personale 

presupune: perceperea de sens în viață: prin integrarea experienței trecutului, prin 

capacitatea de trăire a prezentului şi gestiunea viitorului; acceptarea de sine: atitudine 

pozitivă față de sine, acceptarea calităților şi defectelor; autonomie: caracterizată prin 

independență, hotărâre, rezistență la tensiune, imagine de sine consistentă şi stabilă; 

control: capacitatea de control a propriului destin;  capacitatea de a avea relații 

pozitive, caracterizate prin încredere, prin nevoia de a primi şi oferi afecțiune [1, 

p.18].  

Astfel, aspectele de ordin psihologic şi cele de ordin pedagogic sunt îmbinate 

într-o viziune consistentă logic, într-un demers practic-aplicativ care vizează 

formarea şi dezvoltarea personalităţii umane.  

Pentru a alege corect și eficient metodele de intervenţie în cazul adolescenţilor 

agresivi, e necesar de a ţine cont de specificul caracterului manifestării agresivităţii.  

Conform cercetătorului D.H. Blocher, demersul consilierii este orientat pe 

următoarele dimensiuni: prezent şi viitor; normalitate; spațiul dezvoltării; actualitate; 

termen scurt; conştientizare; educație; vocație; suport; rezolvare de problem [25, 

p.80].  

Din perspectiva condiţiilor psihologice fundamentale, în desfăşurarea 

consilierii psihologice a adolescenților agresivi putem desprinde o anumită 

succesiune logică a verigilor sau a etapelor fundamentale, pe care le putem regăsi 

într-o forma sau alta în orice proces complet de consiliere.  

C. Rogers propune varii tehnici de consiliere psihologică a adolescenților cu 

comportament agresiv:   

• reflecția, meditația, afirmații cu accent pe sentimentele prezente;  

• reformularea conținutului relatat de client;  

• acceptarea necondiționată (atitudine empatică autentică), acceptarea pozitivă 

verbală și nonverbală [20, p.34]. 

S. Freud a elaborat un set de metode şi tehnici care pot fi raliate și utilizate în 

diminuarea agresivității adolescenților în contextul valorificării consilierii 

psihologice: 

- Metoda asociaţiilor libere (metoda psihanalizei) constă în readucerea în 

conştiinţa clientului a elementelor psihice patogene în vederea dizolvării şi înlăturării 
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răului provocat de formarea simptomelor substitute. Partea decisivă a demersului 

constă în crearea unor noi ediţii ale vechilor conflicte, în aşa fel încât deviantul să se 

comporte aşa cum s-a comportat la vremea lor, dar punând de data aceasta în mişcare 

toate forţele psihice disponibile, spre a ajunge la o soluţie diferită.  

- Clientul este rugat să exprime verbal tot ce-i trece prin minte – amintiri, 

imagini, gânduri acuzatoare, sentimente etc. – chiar dacă acestea nu au importanţă 

pentru problema în cauză, sunt minore, insignifiante, banale, stupide, inexacte sau 

chiar triviale, degradante. Ideile spontane ale clientului reprezintă pentru psihanalist 

minereul din care el va extrage metalul preţios.  

- Analiza viselor – sunt analizate reacţiile clientului la propriile sale experienţe 

onirice, conţinutul latent al viselor determinat de sentimente şi dorinţe puternic 

reprimate în viața cotidiană. 

- Analiza reacţiilor clientului, a comportamentului nonverbal / verbal în 

interiorul/exteriorul şedinţelor de consiliere: erori de pronunţare a unor cuvinte, 

modificări comportamentale în familie, apariţii/dispariţii de simptome, reacţii la 

anumite situaţii de viaţă cu mai multă/mai puţină agresivitate, modificări în modul în 

care îşi tolerează prietenii, rudele etc. 

Watson şi Rayner propun alte tehnici de consiliere psihologică: 

- Tehnica desensibilizării sistematice. Subiectul este învăţat să se relaxeze sau să 

se comporte într-un mod care e incompatibil cu apariţia agresivității în prezenţa unor 

stimuli anxiogeni. Se consideră că modelele comportamentale agresive nu sunt 

altceva decât răspunsuri condiţionate. Subiectul este învăţat să rămână calm şi relaxat 

în situaţii agresive. 

- Tehnica aversivă constă în înlăturarea comportamentelor nedorite prin metoda 

clasica a sancţiunilor. Sancţiunea presupune atât înlăturarea întăririlor pozitive, cât şi 

utilizarea unor stimuli aversivi.  

- Întăririle pozitive constau în prezentarea unui stimul pozitiv după un răspuns, 

cu scopul creşterii ratei şi intensităţii răspunsului.  

- Pedeapsa constă în prezentarea unui stimul care urmează unui răspuns al 

subiectului, cu scopul scăderii frecvenţei acelui răspuns (comportament).  

- Modelarea presupune însuşirea unor modele comportamentale dezirabile, prin 

imitarea altor persoane: consilier, profesori, părinţi etc.  

Învăţarea socială după model se poate realiza sub forma jocului de rol: de 

exemplu, consilierul serveşte drept model, arătând clientului cum pot fi depăşite 

situaţiile conflictuale sau unele fobii, verbalizează strategiile interioare de prelucrare 

şi depăşire a unei situaţii problematice, ajutând astfel clientul să-şi verifice permanent 

propriile strategii devenite ineficiente şi, prin comparare, să le schimbe sau să le 

perfecţioneze.  
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În general, schimbarea clientului este apreciată prin dispariţia sau ameliorarea 

simptomului, fapt ce implică transformări cu ponderi diferite la nivel fiziologic, 

cognitiv, afectiv şi comportamental. Însă, din perspectiva modelului psihanalitic, 

dispariţia sau ameliorarea simptomului nu sunt considerate o schimbare autentică, 

deoarece ele pot fi expresia temporară a relaţiei transferenţiale pe care clientul o 

stabileşte cu consilierul şi nu consecinţele manifeste ale unor schimbări structurale 

profunde ale personalităţii [10, p.87]. 

C. Oancea propune alte tehnici de intervenție în scopul diminuării 

comportantului agresiv al adolescenților. Printre acestea enumerăm:  

- Tehnici de ascultare activă. Pe parcursul relatărilor clientului, consilierul 

trebuie să fie preocupat în permanență de întrebări precum: Ce spune de fapt clientul? 

Care sunt mesajele reale ale acestuia? Tehnica ascultării include, cu deosebire, atenția 

acordată unor semne nonverbale: folosite nu pentru a exprima sentimente, ci pentru a 

le ascunde (pumn încordat, ochi încruntați etc.).  

- Tehnici de reflectare - repetiția ecou. Consilierul reia o secvență din relatarea 

clientului, accentuând cuvintele și expresiile-cheie. Reformularea mesajului 

clientului, utilizând alți termeni, considerați ca echivalenți, este superioară în măsura 

în care evidențiază un efort real de înțelegere [17, p.48].  

Acest model de analiză asigură reperele de lucru în consilierea psihologică a 

adolescenților agresivi. Rezultatele consilierii sunt determinate de influenţa factorilor 

implicaţi. Primul pas al consilierii psihologice a acestei categorii de subiecți este 

stabilirea unei relaţii de încredere şi a unei relaţii de confidenţiale în activitatea 

individuală sau de grup.  În acest sens, M.D. Pașca consideră că consilierul încearcă 

să-l ajute pe adolescentul cu comportament agresiv să-şi analizeze şi să-și înţeleagă 

propriile sentimente, gânduri, comportamente relaţionate de învăţare şi propria 

dezvoltare, ajutându-i să-şi rezolve problemele, să-şi dezvolte deprinderile 

constructive de a face faţă unor situaţii, să ia decizii [18, p.48]. 

Conform opiniei autorului M. Moraru, interpretarea este principalul instrument 

al consilierului care constă în ordonarea materialului produs de client, astfel încât să 

conducă, treptat, la conştientizarea originii problemelor cu care acesta se confruntă 

[13, p.78]. 

Spre deosebire de modelele anterioare, modelul dezvoltat de C. Rogers 

accentuează mult mai mult prezentul persoanei, situaţia imediată în care se găseşte 

subiectul, decât trecutul acestuia. Se porneşte de la premisa că trecutul este, fără 

îndoială, important, dar numai pentru scopuri de cercetare şi pentru înţelegerea 

geneticii comportamentului uman.  Scopul consilierii nu este acela de a rezolva o 

problemă, ci de a-l ajuta pe individ să se dezvolte deplin, de a evolua în direcţia 

maturizării printr-o mai reală stăpânire de sine.   
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T. Gheorghe afirma încă din 1999, că schimbarea comportamentului unui 

individ, poate apărea şi în absenţa tuturor condiţiilor menţionate de C. Rogers. Mai 

mult, consilierii înşişi au revizuit postulatele iniţiale ale consilierii centrate pe client. 

Mulţi cercetători în domeniu au raportat utilizarea unor tehnici precum jocul de rol şi 

relaxarea [9,  p.106]. 

Programul de consiliere a adolescenţilor agresivi se alcătuieşte în baza anumitor 

principii, afirmă M. Moraru.  

 Primul este principiul legăturii dintre determinarea internă şi externă a 

comportamentului agresiv.  

Al doilea principiu ia în consideraţie legităţile procesului de schimbare a 

comportamentului, care include următoarele stadii: absenţa conştientizării (absenţa 

intenţiei de a-şi modifica propriul comportament nedorit), conştientizarea (analiza 

serioasă a posibilităţilor de modificare a comportamentului), pregătirea (apariţia 

intenţiei de modificare a comportamentului), acţiunea (modificare modului de viaţă şi 

păstrarea stabilă noului stil de viaţă), susţinerea (depăşirea definitivă a 

comportamentului nedorit, încrederea maximală în capacităţile proprii de a 

preîntâmpina recidivul în orice condiţii). 

 Al treilea principiu susţine că modificarea comportamentului adolescentului 

trebuie să fie orientată spre modificarea cognitivă a copilului prin convingere, 

sugestie, confruntare, trăirea şi interpretarea conţinutului inconştient al anumitor 

situaţii emoţionale; în sfera emoţională – e nevoie de catharsis, susţinere emoţională, 

empatie; în sfera comportamentală e nevoie de motivare, o nouă experienţă 

emoţională şi interpersonală, întărire [13, p.86]. 

M. Moraru specifică o serie de tehnici de consiliere psihologică a adolescenților 

agresivi: 

- conştientizarea – lărgirea informaţiei despre propria personalitate şi problema 

agresivităţii; 

- reevaluarea propriei personalităţi – aprecierea propriului comportament, gânduri, 

sentimente, a felului de a fi;  

- reevaluarea celor din jur – aprecierea şi analiza modului cum comportamentul 

agresiv acţionează asupra altor persoane;  

- susţinerea grupului – deschiderea, încrederea şi compătimirea grupului în timpul 

discuţiei problemelor legate de agresivitate; 

- chatarsis – trăirea şi exprimarea atitudinii personale faţă de problemele 

comportamentului agresiv;  

- întărirea eului – analiza, selecţia, decizia de a acţiona, formarea încrederii în 

capacitatea de a –şi modifica comportamentul;  

- căutarea alternativei – discuţia alternativelor posibile comportamentului agresiv; 
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- controlul asupra stimulilor – evitarea sau opunerea faţă de stimulii care provoacă 

agresivitatea;  

- întărirea – auto-decorarea sau decorarea din partea grupului pentru comportamentul 

modificat;  

- socializarea – lărgirea posibilităţilor în viaţa socială legate de refuzul 

comportamentului agresiv [13, p.93]. 

C. Oancea propune strategii de intervenție a comportamentului agresiv: 

discutarea unei experienţe emoţionale recente; modelarea sentimentelor; strategia 

cercurilor concentrice; examinarea gândurilor ascunse sau neexprimate ale clientului; 

jocul dramatic sau dialogarea si inversarea rolurilor. Același autor enumeră strategiile 

de identificare a comportamentelor indezirabile: vizualizarea rolului; descrierea şi 

inventarierea comportamentelor; strategia dialogării şi inversării rolului. Printre 

strategiile de schimbare a comportamentelor indezirabile regăsim: strategia 

contractelor comportamentale şi a procedeelor de întărire; strategia practicii negative; 

strategii operante de întărire; strategia modelării indirecte; strategia monitorizării sau 

autocontrolului [17, p.108]. 

În aceeași ordine de idei, Р.С. Немов oferă strategii de schimbare a gândirii 

negative, a atitudinilor şi sentimentelor negative: raţionalizarea; distragerea; 

aproximarea succesivă a sentimentelor; tehnici de stopare a gândirii negative; 

strategia de identificare a rolului [26, p.269].  

Respectarea anumitor condiții conduce la declanșarea unui proces de schimbare 

a comportamentului clientului. Condițiile în care se poate opera schimbarea vizează:  

1. Contactul psihologic: relația este privită ca interacțiune bilaterală şi nu ca o situație 

în care consilierul face ceva pentru client; 

2.Anxietatea minimă necesară: clientul trebuie să resimtă anxietate, vulnerabilitate, 

nelinişte. Cu cât această stare este mai amplă, cu atât şansele de succes ale consilierii 

cresc. Starea de anxietate constituie motivația schimbării;  

3.Congruența în relație şi autenticitatea consilierului: consilierul trebuie să fie real şi 

autentic în relație; trăirile consilierului în raport cu clientul trebuie comunicate (într-o 

anumită formă) acestuia; 

 4.Atitudine pozitivă necondiționată în raport cu trăirile şi experiențele clientului. 

5.Înțelegere empatică: din interiorul câmpului de referință al clientului, ținând cont de 

faptul că înțelegerea totală este imposibilă.  

6.Percepția clientului: clientul trebuie să perceapă atitudinea pozitivă necondiționată 

a consilierului. Acceptarea şi înțelegerea sunt efective numai din momentul în care 

clientul le poate percepe.  

 Scopurile consilierii sunt stabilite de client care este motivat în dezvoltare şi îşi 

cunoaşte direcția fundamentală de evoluție. Fixarea din exterior, de către consilier, a 

scopurilor va interfera cu nevoile de dezvoltare reale ale clientului. Scopul 
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consilierului constă în realizarea cadrului necesar clientului pentru a-şi continua 

procesul de dezvoltare, a elimina obstacolele survenite [13, p.89].  

Printre măsurile eficiente de diminuare a agresivităţii nominalizăm și: lărgirea 

spectrului de oportunităţi şi şanse de atingere a scopurilor preţuite în societate prin 

utilizarea unor mijloace nonviolente; recompensarea comportamentului nonagresiv, 

promovarea unor modele de comportament pașnic; reducerea oricăror forme de 

agresiune din societate; obişnuinţa de a ne cere scuze atunci când agresăm pe cineva, 

cu convingerea că a te scuza este un semn de tărie şi nu unul de slăbiciune [24, p. 97].  

Realizând o retrospectivă a materialului analizat, putem sintetiza următoarele 

metode și tehnici de diminuare a agresivității adolescenților în contextul valorificării 

consilierii psihologice: 

- dezbateri pe probleme de orientare şi consiliere, având drept obiectiv fie clarificarea 

opţiunilor şi atitudinilor adolescenților, fie analiza avantajelor sau dezavantajelor 

manifestării comportamentului agresiv; 

- clarificarea unor întrebări ale adolescenților vizavi de consecințele manifestării 

agresivității;  

- studiul de caz, metoda situaţiei a incidentului critic, ce determină analiza situaţiei, 

stabilirea unor variante de decizie a factorilor favorizanţi sau defavorizanţi pentru 

fiecare variantă, precum şi măsurile corespunzătoare de aplicare a deciziei optime; 

- jocul de rol, precum şi simularea unei situaţii; 

-  interviul, menit să clarifice problematica pe care se va axa consilierea. 

Procesul de consiliere se adresează problemelor de integrare ale individului la 

realitățile vieții sale, stabilirea unei armonii cu acestea și rezolvarea situațiilor critice 

de ordin psihopedagogic ce pot apărea.  

Consilierea psihologică a adolescenților agresivi este un process complex ce 

presupune parcurgerea mai multor faze. Eficacitatea procesului de consiliere 

psihologică a adolescenților agresivi presupune respectarea unor principii de 

consiliere: principiul umanismului, atitudinea binevoitoare față de client, principiul 

confidențialități, principiul angajării clientului în procesul consultativ, principiul 

imparțialității.  

De asemenea, suntem de părere că în diminuarea/înlăturarea  comportamentului 

agresiv al adolescenților, consilierii trebuie să demonstreze profesionalizm, pregătirea 

lor pentru mobilitate, pentru schimbare şi calitate.  

Orice proces de consiliere necesită să înceapă prin asumarea de către consilier a 

responsabilităţii respectării unui sistem de valori şi coduri stabilite de asociaţiile de 

specialitate. Indiferent de modelul de consiliere utilizat, se consideră că este esenţial 

pentru consilier să dezvolte o credibilă relaţie empatică cu clientul, de încredere 

reciprocă, de respect mutual, de disponibilitate reciprocă, să înţeleagă problemele 
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clientului și să contureze alternative de soluționare eficientă a acestora pentru a oferi 

un demers psihoterapeutic personalizat.  
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Articolul scoate în evidență particularitățile evoluției vocabularului la copiii de vârstă 

antepreșcolară și preșcolară. În lucrare sunt prezentate rezultatele variilor studii ale cercetătorilor 

care și-au adus contribuția în investigarea problemei axată pe achiziția vocabularului copiilor de 

vârstă timpurie și preșcolară. 

Termeni-cheie: lexic, vocabular pasiv, vocabular activ, masa vocabularului, cuvânt, noțiune, sensul 

și semnificația cuvântului, evoluția lexicului copilului, volumul vocabularului.  

Lexicul este constituit din totalitatea cuvintelor care există şi care au existat 

cândva în limbă. Lexicul este înregistrat în dicţionarele monolingve care pot cuprinde 

până la 150 000 de cuvinte. Spre deosebire de alte compartimente ale limbii, lexicul 

este legat, în mare parte, de realitatea desemnată, ceea ce înseamnă că schimbările din 

societate îşi pot găsi reflectare în lexic. Acest fapt se manifestă prin modificarea 

inventarului de cuvinte şi prin evoluţia semantică a cuvintelor.  

Lexicul limbii se modifică permanent din punct de vedere numeric. Astfel, în 

limbă, în timp ce unele cuvinte se învechesc şi ies din uz, apar alte cuvinte noi, care 

le iau locul celor ieşite din uz sau se folosesc pentru denumirea noilor obiecte ori a 

noilor realităţi sociale. Disciplina care se ocupă de studierea lexicului se numeşte 

lexicologie. 

În vocabular, cuvintele se grupează în diverse subansambluri după 

caracteristicile lor formale, după sens şi după provenienţă. Ele se mai deosebesc în 

funcţie de frecvenţa utilizării lor, după sfera de întrebuinţare şi după apartenenţa la un 

anumit stil al limbii. Unul dintre cele mai importante criterii în funcţie de care sunt 

clasificate cuvintele în lexic este frecvenţa utilizării lor în vorbire, ceea ce, de fapt, 

echivalează cu importanţa cuvântului în comunicare. Principala clasificare rezultată 

din ierarhizarea cuvintelor după importanţa lor comunicativă face deosebire între 

următoarele două părţi ale vocabularului: fondul lexical principal (numit şi 

vocabularul de bază sau fundamental); masa vocabularului. 

Fondul lexical principal cuprinde cuvintele cunoscute şi utilizate de toate 

categoriile de vorbitori indiferent de nivelul de cultură, de domeniul de activitate sau 

de zona geografică. Aceste cuvinte se întrebuinţează în cele mai importante situaţii de 

viaţă şi de aceea folosirea lor nu este limitată la anumite stiluri funcţionale ale limbii. 

Ele denumesc noţiunile de bază ale activităţii de zi cu zi a oamenilor (casă, masă, 

scaun, pâine, apă, lapte, tată, mamă, frate, soră, cap, mână, picior, a merge, a spune, a 

face, a mânca, a trăi, bun, cald, verde, galben, încet, repede etc.). Aşadar, ele asigură 
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comunicarea în cele mai diverse situaţii, fiind absolut indispensabile înţelegerii dintre 

toţi vorbitorii de limbă română. Această parte a lexicului reprezintă nucleul limbii, 

care se caracterizează printr-o mare stabilitate. În majoritatea lor, cuvintele care fac 

parte din fondul lexical principal sunt elemente moştenite din latină sau formate în 

limba română. Sub aspect cantitativ, fondul lexical principal al limbii române 

înglobează circa 1500 de cuvinte. 

Pe lângă faptul că sunt cunoscute şi folosite frecvent de către toţi vorbitorii şi 

au un grad înalt de stabilitate în limbă, cuvintele din fondul lexical principal se 

deosebesc de masa vocabularului prin puterea lor de derivare şi de compunere (de la 

ele fiind formate numeroase derivate şi compuse), prin capacitatea lor de a intra în 

componenţa locuţiunilor, a expresiilor şi a unităţilor frazeologice, precum şi prin 

caracterul lor polisemantic. 

Într-o formă schematică, trăsăturile cuvintelor din vocabularul fundamental ar 

putea fi prezentate astfel: cuvinte caracterizate prin frecvenţă mare în vorbire; prin 

polisemantism; prin stabilitate în limbă; prin capacitatea de a servi drept bază pentru 

formarea cuvintelor derivate şi compuse 

Masa vocabularului este partea cea mai mobilă, dar şi cea mai numeroasă a 

vocabularului. Ea este constituită din cuvintele care nu sunt cunoscute şi nu sunt 

utilizate de absolut toţi vorbitorii. Ca urmare a acestui fapt, ele au o frecvenţă mai 

mică în comunicare. Din masa vocabularului fac parte următoarele categorii de 

unităţi lexicale: arhaismele, neologismele, termenii tehnici şi ştiinţifici, 

regionalismele, cuvintele de argou şi de jargon [12].  

Suntem de părere că pentru a facilita dezvoltarea cu succes a vocabularului 

copiilor, maturii, în special cadrele didactice din învățământul preșcolar, trebuie să 

cunoască specificul evoluției lexicului la vârsta preșcolară. Acest fapt asigură 

monitorizarea eficientă a progresului atestat de copil în ceea ce privește însușirea 

aspectului lexical al vorbirii.  

După părea cercetătoarei Lavric M., primii paşi în dezvoltarea vorbirii 

copilului au o mare importanţă, din care motiv literatura de specialitate acordă o 

atenţie deosebită perioadei preverbale, adică perioadei de pregătire pentru vorbirea 

activă. La două luni copilul emite sunetele î-i, lungi. Aerul iese din plămîni, muşchii 

coardelor vocale se ating şi micuţul produce inconştient unele sunete. Gânguritul are 

o importanţă aparte pentru exercitarea aparatului de vorbire, în special, a coardelor 

vocale; concomitent se antrenează şi aparatul auditiv. Mama străduindu-se să fixeze 

privirea copilului asupra feţei sale, reia sunetele gîngurite. Răspunsul (reacţia 

copilului) constituie „complexul de înviorare”, zîmbetul (când vorbim mîngîietor cu 

el) şi plânsul (la intonaţia aspră şi rece). La vârsta de sase luni, când copilul şede, se 

schimbă şi poziţia organelor aparatului de vorbire, creşte mult interesul faţă de 

obiectele din jur, fiindcă micuţul le vede altfel. Gânguritul e înlocuit de lalaţie: 
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copilul pronunţă consoane bilabiaie (b, p, m) împreună cu vocala a. Deşi acestea sunt 

rostite în mod inconştient, rolul lor în dezvoltarea vorbirii active este imens, ele 

contribuind la dezvoltarea auzului fonetic şi la antrenarea aparatului de vorbire. 

Adultul va relua aceste pseudosilabe (ba-ba-ba), fixînd atenţia copilului asupra 

articulării lor. Ulterior vocala se va schimba: în loc de a se pronunţă o sau u. 

Începând cu vârsta de 6-7 luni, copilul prinde să înţeleagă şi să îndeplinească 

mişcări la folosirea unor îmbinări de cuvinte plus gest („Vino la mine” - întinderea 

mâinilor spre copil; „Tăpuşele-tăpuşele” - bătăi din palme ş.a.). Totodată, se 

manifestă perceperea mai diferenţiată a elementelor vorbirii care până la patru luni 

avea un caracter global şi fixa mai mult intonaţia; de astă dată, însă înţelegerea se 

concentrează asupra cuvântului. Îmbinările de cuvinte, pe care la început le înţelege 

doar însoţite de gest, devin clare din situaţia de comunicare (Adultul întreabă: Unde-i 

ceasul Tic-tac? şi copilul întoarce capul spre obiect, iar la 8-9 luni arată şi cu mâna) 

[5, p.27].  

Primii paşi în receptarea limbajului verbal cuprind capacitatea de decodare a 

unor aspecte acustice şi fonologice bazale, precum diferenţierea sunetelor verbale de 

cele nonverbale, separarea unităţilor lingvistice pe baza contururilor prozodice, 

discriminarea şi identificarea fonemelor particulare limbii materne. 

Eimas P.D. arată că încă de la naştere, copilul pare capabil să facă diferenţe 

fonematice fine, precum cea dintre sunetele b (din cuvântul „bară”) şi p (din cuvântul 

„pară”). Această capacitate este legată de procesări auditive de la nivelul unor 

structuri precorticale (nuclei cohleari, corpi geniculaţi laterali) deja complet 

maturizate funcţional la acest moment, precum demonstrează cercetarea întreprinsă 

de MacWhinney B. [apud 4, p.48].  

Există argumente electroencefalografice aduse de către Friederici A.D., 

Friedrich M., Christophe A., conform cărora, până către mijlocul celei de-a doua 

jumătăţi a primului an de viaţă, copilul poate să diferenţieze principala formă de 

accentuare a cuvintelor bisilabice specifică limbii materne. De tip iambic (prima 

silabă neaccentuată) pentru o parte dintre limbile latine, de tip trohaic (prima silabă 

accentuată) pentru limbile germanice [apud 4, p.48].  

Un repertoriu complet de astfel de contraste fine caracteristice unei imense 

varietăţi de limbi (inclusiv cele proprii limbilor „tonale”
 
(limbi în care acelaşi sunet 

poate avea modulaţii semnificative, încărcate de sens) asiatice exotice ori limbilor 

slavice masiv consonantice, de exemplu) este accesibil oricărui copil (independent de 

limba părinţilor săi) pentru o perioadă relativ limitată de timp (atingând un nivel 

funcţional optim pe la mijlocul primului an de viaţă), astfel că, expus la aceste 

particularităţi lingvistice specifice, în acel interval, îşi poate însuşi cu acurateţe 

maximă practic orice limbă cunoscută, fenomen denumit „universalitate fonemică” la 

care fac referire Werker J.F., Tees R.C. (1984) și Kuhl P.K. (2004). Reflectare a 
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plasticităţii structurilor corticale temporale, această capacitate aparent înnăscută şi 

relativ rafinată de sesizare a unui spectru atât de larg de diferenţe auditive, începe să 

se diminueze progresiv către sfârşitul primului an de viaţă, ajungând la un minimum 

la încheierea celui de-al doilea (Kuhl P.K., 2007), posibil drept „compensare” pentru 

creşterea vitezei şi automatismului în procesarea fone(ma)tică generală (Kilborn K., 

Cooreman A., 1987). Acest „angajament neural” pentru caracteristicile sonore ale 

limbii materne a fost evidenţiat deopotrivă la nivel comportamental şi neuroimagistic 

(Zhang Y. ș.a., 2005). Copiii care cresc în aceşti primi doi ani expuşi constant unui 

mediu bilingv îşi păstrează intacte capacităţile de diferenţiere fonemică specifice 

fiecărei limbi, oricât de diferite ar fi între ele (Werker J.F., Tees R.C., 1984). Acesta 

este cel mai limpede exemplu a ceea ce psihologii dezvoltării au considerat a fi 

„perioade critice/zone proxime de dezvoltare”. Totuşi, capacităţile considerabile de 

însuşire adecvată (cu accent impropriu minimal) a unei a doua limbi persistă de-a 

lungul întregii perioade preşcolare (şi în mai restrânsă măsură şi după aceea), ca 

urmare a unei plasticităţi auditive extraordinare, precum remarcă Fernald A., 2001 

[apud 4, p.49].  

În primul trimestru postnatal, un nivel mai înalt de dezvoltare şi de maturizare 

pare să caracterizeze mai mult zonele motorii orofaciale decât zona principală a 

vorbirii (Broca) şi mai degrabă emisfera cerebrală dreaptă decât cea stângă (Simonds 

R.J., Scheibel A.B., 1989). Către sfârşitul primului an de viaţă, asimetria emisferică 

începe să se inverseze (şi se va adânci profund de-a lungul următorilor ani, 

continuând până la maturitate), iar ariile Broca şi Wernicke (aria principală a 

înţelegerii vorbirii) cunosc o dezvoltare impresionantă a arborizaţiilor dendritice şi o 

diminuare relativă a indicelui de substanţă cenuşie (Grey Level Index - GLI, ce 

caracterizează creşterea nivelului local de mielinizare şi a densităţii locale de 

prelungiri celulare şi de sinapse, fapt cercetat de Jacobs B., Scheibel A.B., 1993; 

Kuhl P.K. ș.a., 1997; Amunts K. ș.a., 2003 [apud 4, p.49].  

La un an de zile (la unii copii ceva mai devreme) apar primele cuvinte 

pronunţate prin anumite eforturi volitive. Vorbirea, care este înţeleasă numai în 

momentul comunicării se numeşte situativă. Primele elemente ale vorbirii situative în 

limbajul activ al copilului sunt cuvintele-propoziţii. Printr-un singur cuvânt micuţul 

comunică o întreagă propoziţie. Acest cuvânt este înţeles de un cerc restrâns de 

interlocutori, fiind amorf (lipsit de formă gramaticală), cuprinzând doar câteva sunete 

din cuvântul adevărat sau, lucru şi mai interesant, fiind un cuvânt ajutător (tata... ata, 

adică, iată, aşează-mă aici). Cercetătorul francez Giilom P. numeşte astfel de cuvinte 

situaţii predicative globale sau pseudofraze. Primul termen pare a fi mai adecvat, 

dacă am concretiza, că un singur cuvânt înglobează o întreagă situaţie de comunicare. 

De obicei, cuvintele respective sunt însoţite totdeauna de mimică, gest, acţiune şi de 

bogate variaţii de intonaţie. De aceea şi se consideră, că aceste cuvinte mai mult 

93



exprimă decât expun [apud 5, p28].  

Cuvintele-propoziţii, după părerea lui Шахнарович А.М., au un caracter difuz, 

un singur cuvânt numind obiecte asemănătoare doar la prima vedere (puf - gulerul 

mamei, căciula tatălui, pisica ş.a.). La această etapă copilul simte forţa comunicativă 

a cuvântului; îşi poate exprima prin el diferite cerinţe, iar adultul reacţionează la 

sunet şi în acelaşi timp dirijează comportamentul micuţului în procesul de orientare în 

mediul înconjurător. Caracterul situativ al vorbirii se manifestă în mod divers. 

Studiind acest tip de vorbire, Леушина А. ajunge la concluzia că copilul omite 

numele, foloseşte abundent pronumele personale, cele demonstrative, nu 

concretizează sensul adverbelor: acolo, atunci, aşa etc. De la vorbirea situativă copiii 

achiziţionează treptat pe cea contextuală sau coerentă. Această trecere are loc pe tot 

parcursul vârstei preşcolare. Să evidenţiem un caz tipic în trecerea de la caracterul 

situativ al vorbirii la cei monologat: la început copilul foloseşte pronumele personal, 

apoi, parcă simţind neclaritatea celor spuse pentru interlocutor şi dorind să fie 

explicit, foloseşte, după pronume, şi substantive: „Şi el,... câinele... a fugit”. Uneori 

poate repeta acelaşi cuvânt la începutul şi la sfârşitul propoziţiei; „Maşina este cu 

nisip, maşina”. Replicile devin mai desfăşurate din punct de vedere sintactic. 

Elementele de expoziţie de la începutul povestirii şi unele detalii de descriere ne 

arată, că micul vorbitor vrea să ne introducă în povestirea sa. Acest fapt nu înseamnă, 

însă, că la această etapă vorbirea situativă dispare cu totul: ea se păstrează şi la adult 

în dialogurile spontane, când obiectul discuţiei este cunoscut de ambii parteneri. 

Apariţia unei forme, cum este vorbirea contextuală, se explică prin complexitatea 

crescândă a facultăţilor de cunoaştere ale copilului, el tinde să fie înţeles de cei din 

jur, scoate în evidenţă raporturi dintre obiecte, fapt care presupune folosirea formelor 

verbale mai complicate şi mai desfăşurate [5, p.28]. 

Între 18 si 24 de luni are loc formarea vorbirii în propoziţii, iar între 48 si 60 de 

luni are loc organizarea sintaxei (regulilor gramaticale) în vorbire, ceea ce ordonează 

vorbirea. 

După un an, copilul construieste propozitii simple de două, apoi de trei cuvinte. 

El începe să foloseasca propriul nume în referintele despre sine, dupa modelul luat 

de-a gata de la ceilalti (vorbeste despre sine la persoana a treia o perioada de 2-3 

luni). Copilul începe să denumească numeroase acțiuni ca: gătitul, scrisul, desenatul, 

călcatul, dormitul, mâncatul, jocul etc. La trei ani copilul dispune de aproximativ 

1.100 cuvinte. 

Progresele privind exprimarea sunt evidente la doi ani şi în alte directii. Copilul 

începe să-şi transfere foamea de experiență senzorială pe planul interogației verbale: 

la doi ani, se manifestă o fază de acută insistenţă în întrebarea „Ce este aceasta?”. Se 

consideră acest moment ca un fel de „mare identificare” a lumii obiectuale. Copilul 

începe să-şi exprime verbal dorinţele, voinţa, dificultăţile, sentimentele. Dorinţa de 
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comunicare devine intensă, copilul se straduieşte să povesteasca din ce în ce mai mult 

ceea ce i s-a întâmplat sau ar fi voit să i se întâmple. 

La trei ani copilul intră într-o fază complicată de dezvoltare a limbajului (ca 

instrument al gândirii). Se instituie o nouă etapă interogativă, în care întrebările 

perseverente sunt „De ce?”, „Cum?”. Aceasta fază atrage atentia şi interesul asupra 

planului gândirii în plină expansiune, spre numeroasele interrelaţii (inclusiv de 

cauzalitate) dintre fenomenele din jurul copilului, dar şi dintre actiunile înfăptuite de 

cei din jurul lui. Interogaţia „De ce?”, „Pentru ce?” permite o vastă acumulare de 

experienţă, dar şi creşterea curiozităţii fată de relaţiile şi interrelaţiile dintre fenomene 

şi obiecte şi sensibilizarea faţă de explicaţii ca expresie a inteligenţei ce se adaptează 

la condiţiile realităţii ca obiect al cunoaşterii. Dezvoltarea evidenta a inteligentei 

practice, a miscărilor animate de curiozitate care se transformă în momente de 

interes, contribuie la acumularea de experienţă umană şi la transformarea acesteia în 

conduite [1, p.45-46].   

La început, cuvintele nu spun nimic copilului, fiind simple sonorităţi. 

Asociindu-se mereu cu aceleaşi obiecte sau fiinţe, ele direcţionează atenţia şi 

înlesnesc operaţiile gândirii: analiza, sinteza, comparaţia. Treptat, fiecare termen 

devine un punct de cristalizare, de fixare a semnificaţiilor, fiindcă spre deosebire de 

imagini, care sunt variabile, el este un complex de sunete stabil. Hamilton W. făcea o 

comparaţie pentru a sublinia valoarea acestei proprietăţi: o armată cucerind un 

teritoriu şi răspândindu-se pe suprafaţa lui, nu-1 poate stăpâni decât dacă stabileşte 

anumite fortăreţe, puncte de control. La fel, nici gândirea nu poate progresa, fără 

anume centre de organizare a sistemului de relaţii în jurul cuvintelor. 

Semnificaţiile sunt în funcţie de experienţa individului, dar, încetul cu încetul, 

ele sunt corectate şi precizate de către societate, vocabularul condensând experienţa 

milenară a unei societăţi. Învăţarea termenilor implică însuşirea unui vast bagaj de 

cunoştinţe variate. 

Cu cât un cuvânt se află în relaţie cu mai multe fapte, imagini, noţiuni, cu atât 

mai bogat îi este înţelesul. Termenii, o dată cu noţiunile, sunt în strânse raporturi, ei 

formează ceea ce s-ar putea denumi „memoria fonetică”, indisolubil legată de 

memoria semantică. Dar acelaşi cuvânt poate avea mai multe înţelesuri, în funcţie de 

context, ca de exemplu „masă”, care înseamnă fie un obiect, fie o mulţime, fie o 

cantitate de materie a unui corp. Bogăţia de termeni este în raport cu importanţa pe 

care o au anumite obiecte şi fenomene în viaţa unei comunităţi. Astfel, eschimoşii au 

o mulţime de cuvinte distincte privind zăpada, în funcţie de caracteristicile ei: dacă e 

mai uscată ori mai umedă, mai fină sau mai aspră etc. [3, p.172].  

În procesul însuşirii limajului o mare importanţă o au următoarele aspecte:  

• componenta senzoriomotorie (la început copilul se joacă cu „vocea” aşa cum se 

joacă cu mâinile) ce vizează acţiunea sa materială, care mai târziu se suprapune 
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treptat în acţiunea  verbală, povestită;  

• componenta intelectuală (cuvintele emise de adultul care îngrijeşte copilul, pe 

măsura repetării se integrează în situaţiile respective, devin evocatoare ale lor şi 

precedă capacitatea copilului de a vorbi);  

• componenta afectivă, care se exprimă în sentimentele de dragoste ale mamei, ca 

factor de precipitare a însuşirii limbajului. Aceste componente ale limbajului ajută 

copilul să treacă de la acţiunea materială, prin acţiunea verbală, la acţiunea mintală. 

Toate noţiunile au corespondent verbal cuvântul, dar nu fiecare cuvânt exprimă 

noţiuni (prepoziţiile, conjuncţiile), deşi au sens. Noţiunele se formează un timp 

îndelungat, iar cuvintul devine un bun al copilului mult mai devreme şi mai lesne. 

Copilul percepe cuvântul de foarte timpuriu, dar nu toate aspectele lui. E de 

menţionat faptul că odată cu însuşirea cuvântului copilul trebuie să înteleagă 

noţiunea. Adică, dacă copilul nu ar însuşi codul semantic al cuvântului, adică 

noţiunea, cuvântul nu ar deveni „semnal al samnalelor”.  

După părerea cercetătoarei Кольцо́ва M., generalizarea pe baza cuvântului 

trece la copii prin patru stadii: 

 Stadiul întâi este specific copiilor de la un an până la doi ani. În acest stadiu 

cuvintele nu pot fi generalizate de către copii, adică antepreşcolarul leagă cuvintele 

de un obiect concret. Schimbarea culorii, formei şi dimensiunilor dezorientează 

copilul, el nu leagă aceste cuvinte şi de alte obiecte de acelaş fel.  

În stadiul al doilea copiii însuşesc cuvinte de generalizarea întâi, asimilând şi 

noţiunile de specie în baza lor, care se formează pe seama perceperii semnelor 

externe ale obiectelor.  

În stadiul al treilea copiii însuşesc cuvinte de generalizarea a doua, adică se 

formează noţiunea de gen. 

 În stadiul patru copiii de 5-6 ani însuşesc cuvinte de generalizarea a treia de 

tipul: cantitate, calitate, lucru, obiect.  

În abordarea conceptelor specifice aspectului lexical al limbii trebuie remarcate 

alte două noţiuni cu referire la sens şi semnificaţia cuvintelor.   

Semnificaţia reprezintă suma cunoştinţelor codificate în cuvânt de către un 

individ, conotaţa semantică mai adecvată, derivată. 

Sensul cuvântului, după Выготский Л.С., constituie suma de înţelesuri adunate 

social. Conţinutul cuvântului reflectă  cunoştinţele unui individ, ce aprofundează în 

procesul de cunoaştere şi se îmbogăţeşte toată viaţa pe baza sensului care adună tot 

mai multe nuanţe. 

Până la un an şi jumătate însușirea anumitor denumiri de obiecte se realizează 

în felul următor: de la început se însuşește denumirea obiectelor care îl înconjoară pe 

copil; numele adulţilor şi denumirea jucăriilor, imaginea diferitor haine, a părţilor 

corpului, a feţei; repede creşte numărul de cuvinte înţelese timp de un an şi jumătate, 
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când copilul uşor însuşeşte denumirea obiectelor.  

Pâna la doi ani numărul acestor cuvinte creste încă mai repede, copilul înţelege 

aproape toate cuvintele ce le spun adulţii referitor la obiectele din jur. Un interes 

deosebit prezintă înţelegerea de către copil a diferitor acţiuni pe care maturul i le cere 

să le realizeze, denumirea lor, modul lor de a le îndeplini. Înţelegerea instrucţiunilor 

este una dintre cele mai importante condiţii ale formării relaţiilor dintre copil şi adult. 

De aceea la copil dezvoltarea înţelegerii vorbirii la doi ani are un rol semnificativ în 

însuşirea obiectelor de către copil.  

Максаков А.И. relatează că numărul de cuvinte în vocabularul activ al copiilor 

creşte de la o vârstă la alta: primul an de viaţă - 10-20 de cuvinte; al doilea an de viaţă 

- 200-300 de cuvinte; al treilea an de viaţă - 1200-1300 de cuvinte [9].  

În alte studii se atestă următoarele date privind nivelul cantitativ al 

vocabularului copiilor de la un an până la trei ani: în intervalul de un an şi un an şi 

şase luni – 100 de cuvinte, la doi ani – 300-400 de cuvinte, la trei ani – 1000-1100 de 

cuvinte [10, p.164].   

Tabelul 1. Evoluţia lexicului antepreşcolarilor (după Smit) 

Vârsta copilului Numărul de cuvinte Creşterea numărului de 

cuvinte 

10 luni 1 1 

1 an 3 2 

1 an şi 3 luni 19 16 

1 an şi 6 luni 22 3 

1 ani şi 9 luni 118 26 

2 ani 272 154 

2 ani şi 6 luni 446 174 

3 ani 896 450 

 

Analizând vocabularul a 30 de copii cu vârsta de un an până la patru ani, 

Бюлер К. arată pentru fiecare vârstă vocabularul minim şi maxim, specificând 

existenţa în această relaţie a deosebirilor individuale [8].   

 

Tabelul 2. Evoluţia lexicului copiilor (după Бюлер К.) 

Vârsta copiilor Vocabularul minim Vocabularul maxim 

1 an şi 2 luni 3 58 

1an şi 3 luni-1anşi 5 luni 4 232 

1 an şi 6 luni-1an şi 8 luni 44 383 

1 an şi 9 luni-1an şi 11 luni 27 707 

97



2 ani -2 ani  şi 2 luni 45 1227 

2 ani şi 3 luni-2 ani şi 6 luni 171 1509 

3 ani- 4 ani 598 2347 

 

Аркин Е.А. prezintă următoarele date despre volumul vocabularului copiilor: 

•1 an - 9 cuvinte;  

• 1 an şi 6 luni - 39 de cuvinte;  

• 2 ani - 300 cuvinte;  

• 3ani şi 6 luni - 1100 de cuvinte;  

• 4 ani - 1926 de cuvinte [7]. 

Элъконин Д.Б. menţionează că odată cu sfârşitul anului doi de viaţă al 

copilului, se incepe o etapă nouă în dezvoltarea vorbirii lui. Psihologul susţine că 

esenţial se măreşte vocabularul, ajungându-se de la1200 de cuvinte până la 1500 de 

cuvinte. În conţinutul vocabularului se întâlnesc aproape toate părţile de vorbire. 

Ideile copilului se conturează în propoziţii simple şi compuse. Al treilea an de viaţă 

se caracterizează printr-o creştere majoră a vocabularului copilului datorită faptului 

că se măreşte cercul de comunicare al copilului, el începe a vorbi nu numai cu cei 

apropiaţi, dar şi cu cei care îl înconjoară în varii contexte sociale. Se măreşte brusc 

interesul copilului pentru vorbirea adulţilor [11].  

Volumul vocabularului creşte de la un vocabular mediu de 700-800 de cuvinte 

la 3 ani, la 1.000 de cuvinte la 4 ani, până la 2.500 de cuvinte la 6 ani (W. Stern) şi 

creşte preponderenţa vocabularului activ faţă de cel pasiv. 

Între trei şi şase ani, copilul produce fraze din ce în ce mai complexe, începe cu 

cele construite prin juxtapunere, apoi este achiziţionată subordonarea propoziţiilor şi, 

în final, deprinderea folosirii circumstanţialelor (Tourrette şi Guidetti). Sintetic spus, 

pentru această perioadă, indicii dezvoltării normale minimale a limbajului sunt: 

• 3 ani şi 6 luni - copilul este capabil să redea până la 2 strofe; 

• 4 ani - este uzuală folosirea pluralului în vorbirea curentă şi a pronumelui („eu”, 

„tu”, „noi”, „voi”);  

• 5 ani - sunt folosite cel puţin două adverbe de timp („azi”, „mâine”); este capabil să 

relateze despre 3 imagini cu detalii;  

• 5 ani şi 6 luni - foloseşte 3 adverbe de timp („ieri”, „azi”, „mâine”); recită poezii lungi 

cu intonaţie; 

•  6 ani - 3 adverbe folosite corect; relatează despre trei imagini [6]. 

Până spre vârsta de cinci ani se dezvoltă şi limbajul intern. Limbajul intern este 

un limbaj interior, structurat pe baza mecanismelor vorbirii sonore, cuprinde 

componente auditive şi vizuale, kinestezice, precum şi componente eferente motorii. 

Vorbirea interioară are o funcţie cognitivă, dar şi de reglaj (Tucicov-Bogdan A.). 

Dezvoltarea limbajului intern se face prin eliberarea vorbirii de legătura ei 
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nemijlocită cu acţiunea concretă. Concomitent cu dezvoltarea limbajului are loc şi 

dezvoltarea celor mai importante funcţii ale sale, şi anume: funcţia de comunicare, de 

fixare a experienţei cognitive şi de organizare a activităţii (Şchiopu U.). 

Slama-Cazacu T. scoate în evidenţă conduitele precoce de comunicare ale 

copilului, iar concluziile cercetătoarei se referă la exersarea precoce a funcţiei de 

comunicare a limbajului şi la faptul că formele de comunicare se modifică o dată cu 

vârsta, în măsura în care ele sunt tributare cunoştinţelor, motivaţiilor, obiectivelor, 

care sunt, de asemenea, în dezvoltare. Deşi monologul este extins în această perioadă, 

el nu reflectă, în concepţia cercetătoarei, egocentrismul, ci este o premisă a unui 

limbaj interiorizat, pregătind activitatea socială ulterioară. Examinarea mimicii şi 

gesturilor copilului indică utilizarea acestora în scopul exprimării dorinţelor, 

cunoştinţelor şi nevoilor. Cuvintele cu predominanţă afectivă sunt emise în acelaşi 

scop, şi anume, a atrage atenţia asupra sa, a se face ascultat, a convinge. Cu toate 

acestea, conţinutul informativ este sărac, argumentarea apare ca fiind aproape 

inexistentă, iar marea mobilitate a temelor abordate de către copil antrenează o 

structură laxă a dialogului, care se caracterizează prin fraze întrerupte şi producţii 

eliptice. Aceste inconveniențe sunt surmontate prin mimică, intonaţie şi gesturi, care 

precizează întoarcerea constantă la context. Concluziile sunt că foarte devreme 

(cercetările au fost făcute pe un lot de 360 de copii, cu vârste între aproape 2 ani şi 

până la 6 ani) copiii simt nevoia de a vorbi pentru ceilalţi, de a intra în relaţie cu 

ceilalţi prin limbaj, de a utiliza limbajul pentru a comunica gândurile proprii şi chiar 

de a folosi limbajul pentru a coopera [apud 6, p.110].  

Badea E. sintetizează ideile diverşilor cercetători din domeniul 

psiholongvisticii şi psihologiei copilului şi precizează următoarele caracteristici ale 

vorbirii la copii de vârstă preşcolară:  

• la 3 ani - vocabularul conţine 800-1000 cuvinte; copilul foloseşte pluralul în 

vorbirea curentă; repetă 6 silabe (este frig - este cald); foloseşte în vorbire 

substantive, adjective, verbe; exersează pronunţia corectă a consoanelor; învaţă să se 

exprime în propoziţii; 

•  la 4 ani - vocabularul conţine între 1600-2000 de cuvinte; copilul foloseşte corect şi 

sistematic pluralul în vorbirea curentă; repetă 10 silabe (o minge mică - o minge 

mare); comite mai puţine greşeli în vorbire; începe să interiorizeze limbajul (4,5 ani); 

exersează utilizarea corectă a substantivelor, adjectivelor, adverbelor, pronumele 

personal; învaţă acordul în gen şi număr dintre substantiv şi adjectiv, a acordului 

subiectului cu predicatul; învaţă folosirea genitivului numelor proprii;  

• la 5 ani - are vocabular de circa 3000 de cuvinte; poate pronunţa corect toate 

sunetele limbii materne; foloseşte corect adverbele de timp şi negaţia; utilizează 

numeralele şi gradele de comparaţie simple; învaţă noi substantive, verbe, adjective; 
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• la 6 ani - posedă vocabular de peste 3500 de cuvinte; pronunţă corect cele mai 

dificile sunete (r, ş); foloseşte corect numeralul şi 3 adverbe de timp; învaţă să 

folosească gradele de comparaţie ale adjectivelor; leagă propoziţii în frază, 

dialoghează cursiv; 

•  la 7 ani - realizează dialoguri coerente; însuşeşte forma scrisă a limbajului [2, p.76].  

În concluzie, conchidem că cercetările în domeniul psihologiei copilului, 

psiholingvisticii atestă existenţa schimbărilor majore în plan cantitativ şi calitativ 

survenite în procesul dezvoltării lexicului la copiii de vârstă preşcolară; cunoașterea 

de către educatori a specificului evoluției vocabularului la vârsta preșcolară 

facilitează dezvoltarea cu succes a aspectului lexical al vorbirii copiilor.  
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UTILIZAREA RESURSELOR EDUCAȚIONALE DIGITALE ÎN PROCESUL 

INSTRUCTIV – EDUCATIV 

Nagoreanscaia Aliona, profesoară 

IP Centrul de Excelență în Servicii și Prelucrarea Alimentelor 

Tehnologiile informaţionale şi comunicaționale au schimbat fundamental 

natura relaţiilor globale, și servesc ca surse de avantaj în competiţie şi oportunităţile 

pentru dezvoltare economică şi socială. Tehnologii ca Internetul, computerele 

personale sau telefonia mobilă au schimbat întreaga lume într-o reţea globală de 

persoane, firme, şcoli etc, ce comunică şi interacţionează între ele printr-o varietate 

de canale. În întreaga lume se observă convertirea conţinutului cultural într-o formă 

digitală, făcând astfel produsele disponibile oricui, oriunde şi oricând. În acest scop 

au fost create documente digitale, dar şi aplicaţii dedicate învăţării asistate de 

computer (dezvoltarea bibliotecilor digitale, crearea platformelor de e-learning, 

crearea reţelelor dedicate procesului educaţional informatizat). De asemenea, în  

ultimii ani se observă o creștere sporită a implementării tehnologiilor informaționale 

în diverse ramuri de activitate a societății mai ales în sistemul de învățământ. 

Introducerea acestora în procesul de instruire impune un șir de cerințe atât la 

elaborarea materialului didactic digital cât și la aplicarea acestuia în procesul 

instructiv - educativ. 

Resursele educaționale digitale – materiale didactice care pot fi prezentate cu 

ajutorul tehnicii de calcul de către profesori pentru a atinge obiectivele educaționale 

[2]. 

Aceste resurse permit organizarea mai efectivă a procesului de instruire, a 

spiritului de autodezvoltare, autocunoaștere a elevilor. De asemenea, utilizează și 

prezentarea pentru diverse metode de percepere a materialului didactic.  

Resursele educaționale digitale pot fi clasificate: 

- După modul de distribuție și utilizare: resurse Web, resurse ofline, etc.; 

- După conținut: dicționare electronice, victorine, manuale, lucrări de 

laborator; 

- După principiul de realizare: resurse multimedia, prezentări, sisteme de 

învățare; 

- După scopul de realizare: lecții, practicum, simulatoare, control și măsurare; 

- După modalitatea de utilizare: în cadrul orelor, în afara orelor de curs. 

Se poate de menţionat faptul că utilizarea resurselor educaționale digitale nu 

este posibilă fără instrumente digitale moderne. Acestea din urmă pot fi divizate în 

următoarele categorii mari:  

1. Instrumente hardware – echipamentele digitale universale sau specializate, 

utilizate pentru asigurarea procesului de instruire. Pornind iniţial de la 

calculatoarele personale, accesate direct în calitate de furnizor de texte digitale, 
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instrumentele hardware au evoluat până la dispozitivele integrate care asigură 

posibilităţi de comunicare, percepere a resurselor educaţionale multimedia, 

creare a resurselor educaţionale de autor. În prezent, echipamentele hardware, 

dirijate de microprocesoare pot fi clasificate în:   

- Echipamente de prezentare: monitoare video, proiectoare multimedia, table 

interactive. Asigură perceperea vizuală şi sonoră pasivă sau interactivă a 

datelor în format digital pentru auditoriul individual sau de grup. 

- Echipamente de stocare: diverse medii de stocare a datelor: magnetice, 

optice, mixte. Creşterea capacităţilor de stocare este însoţită de compactarea 

dimensiunilor, creşterea portabilităţii şi a siguranţei datelor. În consecinţă 

- Echipamente specializate: de preluare a imaginilor, secvenţelor video şi 

sonore. Deosebit de utile s-au dovedit a fi echipamentele pentru 

digitalizarea documentelor tipărite - scannerele. Utilizarea lor a permis 

extinderea exponenţială a cantităţii de informaţie digitală şi a servit drept 

imbold pentru dezvoltarea formatelor multimedia.  

2. Instrumente software – resurse digitale de diferite tipuri: 

- Resurse pasive – documente text, imagini, secvenţe sonore sau video, 

dicţionare digitale, care pot fi accesate în bază legală, amplasate local, pe un 

suport de date sau în Reţea. 

- Obiecte de învăţare standardizate – obiecte interactive, care permit 

intervenţia persoanei instruite pentru realizarea unor activităţi practice, 

exerciţii sau teste, realizate în conformitate cu standardele internaţionale din 

domeniu, cel mai cunoscut fiind setul de standarde SCORM.  

- Aplicaţii de simulare – aplicaţii care modelează fenomene şi evenimente 

reale prin un set de formule matematice. Caracteristica dominantă a 

aplicaţiilor de acest tip este capacitatea utilizatorului să observe sau să 

modeleze un fenomen sau acţiune fără o implicare reală în acestea. La 

această categorie se afiliază şi jocurile educaţionale. 

- Aplicaţii pentru evaluare – produse software instalate local sau online, care 

permit crearea testelor pentru evaluări curente, intermediare sau finale, 

precum şi analiza, stocarea şi transmiterea rezultatelor către evaluator sau 

sistemul de management al învăţării. 

- Sisteme de management al învăţării (Learning management system) – 

aplicaţii software, care cu baze de date integrate care conţin date privind 

progresul, eficienţa învăţării, conţinuturi instructive şi date privind utilizarea 

lor de către cei instruiţi în format digital. Scopul principal al unui LMS este 

asigurarea procesului de creştere a cunoştinţelor, dezvoltării unor noi 

deprinderi şi abilităţi, iar în unele cazuri şi creşterea productivităţii muncii. 
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- Sisteme de management al conţinutului (Learning content management 

system)- aplicaţii software pentru dezvoltarea managementul şi publicarea 

ulterioară a resurselor educaţionale (conţinuturilor)  prin intermediul LMS. 

Un LCMS este un mediu comun, în care creatorii de conţinuturi pot elabora, 

stoca, reutiliza, gestiona şi livra conţinuturi de învăţare prin intermediul 

unui repozitoriu central. 

3. Instrumente de comunicare – instrumentele software şi hardware folosite 

pentru organizarea procesului de comunicare, atât sincron, cât şi asincron. 

Dintre instrumentele universale pentru comunicare sincronă individuală sau în 

grup, cele mai cunoscute sunt: Skype, Google talk, Yahoo mesenger, sisteme 

specializate pentru videodifuzare şi videoconferinţe etc. Numărul şi varietatea 

lor creşte continuu. Din instrumentele pentru comunicarea asincronă cele mai 

des utilizate sunt: email, forumuri, bloguri, grupuri de discuţii, RSS, repozitorii 

pentru imagini, texte şi video (Slideshare, Google albums, YouTube etc). 

Specificul instrumentelor comunicaţionale software este posibilitatea de a 

transmite informaţia în timp real şi a o stoca practic fără restricţii de volum. 

Instrumente hardware în aspect comunicaţional sunt serverele de date, internet, 

canalele de comunicaţii şi dispozitivele de reţea, care asigură transmiterea 

fizică a informaţiei [3]. 

Utilizarea resurselor educaționale digitale este foarte răspândită nu doar în 

sistemul de învățământ din Republica Moldova, dar și în alte țări. Însă, 

implementarea acestora în procesul instructiv – educativ cum am mai spus necesită o 

pregătire a cadrelor didactice, dar și existența softurilor specializate în limba română. 

În internet există un șir de site-uri care permit crearea diverselor materiale didactice 

electronice, cum ar fi prezi.com, learningapps.org, kahoot.com, etc., doar că, ele sunt 

puțin cunoscute pe teritoriul ţării noastre și din aceste considerente, în majoritatea 

cazurilor profesorii recurg la instrumentele standard din calculator. 

Introducerea resurselor educaționale digitale în procesul educațional permite 

evidențierea unui șir de avantaje printre care  pot fi evidențiate: 

1. Permit crearea unui tablou clar despre fenomenul studiat, deoarece avem 

posibilitatea simulării, modelării unui proces care nu îl putem prezenta în 

realitate; 

2. Permit modificarea ușoară a conținutului; 

3. Posibilitatea distribuirii în rețea; 

4. Orele devin mai interactive; 

5. Sporesc interesul elevilor față de tema studiată. 

Pe lângă faptul că utilizarea resurselor educaționale digitale are un șir de avantaje 

se pot evidenția și câteva limite ce apar la implementarea acestora, cum ar fi: 

1. Dotarea slabă cu tehnologii moderne a școlilor; 
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2. Elaborarea resurselor educaționale digitale este un proces ce necesită timp 

și cunoștințe în domeniul TIC; 

3. Accesul liber la resursele educaționale digitale este limitat, iar prețul 

acestora este destul de ridicat. 

De asemenea, utilizarea resurselor educaționale digitale permite profesorilor să 

dezvolte competențele digitale și de învățare a elevilor, să-i pregătească pentru 

aplicarea acestora în diverse situații din viața cotidiană ceea ce conduce la sporirea 

calității și eficacității procesului educațional.  

Totodată, ele permit individualizarea procesului de instruire, adică putem avea 

nu doar o singură variantă de prezentare a materialului didactic a aceleași teme, 

diversificarea acestora poate fi realizată atât prin utilizarea diferitor conținuturi cât și 

prin aprofundarea, detalierea, alternarea informaţiei prezentate. De asemenea, ne 

permite alegerea anumitor metodici și tehnici de prezentare a conținuturilor noi.  

În cazul utilizării resurselor educaționale digitale la realizarea temelor pentru 

acasă la fel se pot evidenția un șir de avantaje: 

1. Sporirea interesului elevilor față de disciplina de studiu din cauza unei noi 

forme de prezentare a conținutului; 

2. Posibilitatea realizării unei autoevaluări față de cerințele propuse de către 

profesor; 

3. Se pot utiliza diverse resurse pentru pregătirea temelor; 

4. Dezvoltarea competențelor de învățare și autoevaluare. 

Resursele educaționale digitale în diverse țări au anumite asemănări printre 

care se pot evidenția: 

1. Au aceeași funcție – de învățare; 

2. Trebuie să corespundă cu programa școlară și disciplinele școlare; 

3. Tipurile de resurse educaționale; 

4. Sunt valabile la nivel național; 

5. Partea tehnică de aplicare; 

6. Formarea unor societăți pentru adunarea mai multor resurse, etc. 

Ca deosebiri se poate de evidenţiat: 

1. Diferența clară între cărți și reviste: diverse baze de date; 

2. Nu apare opoziția între resurse naționale și străine; 

3. O bază de date cu resurse naționale bună în rest resurse străine. 

Utilizarea resurselor educaționale digitale în instituțiile de învățământ devine o 

condiție de realizarea a procesului instructiv – educativ. Aplicarea acestora în 

procesul edacațional permite trecerea la un nivel mai avansat a tehnologiilor 

informaționale, care au loc în instituții, de aceea realizarea eficientă a resurselor 

educaționale digitale ne va permite să utilizăm la un alt nivel instruirea diferențiată, 

formarea și dezvoltarea la elevi a competențelor. De asemenea, va spori motivarea 
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elevilor, demonstrându-le fenomenele studiate în mod accesibil,  eficiența și 

stimularea spre autoeducație, deci vom obține o calitatea sporită a procesului 

educațional [1]. 

În cazul utilizării resurselor educaționale digitale se modifică rolul profesorului 

și elevului, profesorul devine un coordonator dar nu o sursă directă de informare. 

Elevul devine participant activ în procesul educațional și implementând competenţele 

digitale, soluționează sarcinile propuse la oră. 

În cazul proiectării orelor la baza cărora sunt utilizate resursele educaționale 

digitale ar trebui să ținem cont de: 

- Se pune accentul pe metode activ – participative, și formarea situațiilor deschise 

de învățare; 

- Profesorul este manager și regizor, care este disponibil să propună elevilor 

mijloace de învățare nu doar să transmită informația; 

- Conținuturile educaționale se utilizează ca metodă de organizare, dar nu în 

calitate de scop a învățării; 

- Elevul devine subiect, iar competențele lui devin obiectivele de bază a 

profesorului. 

În așa mod utilizarea resurselor educaționale digitale influențează atât 

activitatea profesorului, dezvoltarea lui personală și profesională, implementează 

utilizarea metodelor netradiționale de predare – învățare – evaluare, modifică 

dependența între profesor – elev, bazată pe cooperare și elaborare a noilor metode și 

tehnici de învățare la baza cărora se activizează lucrul individual al elevilor [4]. 

 Utilizarea resurselor educaționale digitale în procesul educațional ne oferă 

multe posibilități și perspective pentru autodezvoltare, cercetare și realizarea unui 

proces educațional centrat pe elev. Acestea vor asigura crearea unui mediu de 

învăţare în vederea creşterii accesului la educaţie de calitate şi formării unor 

competenţe cheie şi profesionale, care să faciliteze integrarea pe piaţa muncii. 
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Summary. The principle of learning by discovery in recent years become a widely accepted idea 

in teaching and learning. Students learn better when they do something that is not just listen or 

watch, but they get involved. Didactic games gives us the opportunity experimental learning, 

besides many others active-participative methods that can be used in history and civics classes. 

The game is a series of action and operations, which, parallel to the relaxation, good humor and 

joy pursues objectives of intellectual training, moral and physical of each students. Use with this 

lesson game became significant pedagogical functions, ensuring active participation of students 

during lesson, increasing interest in knowledge. 

Principiul de învățare prin descoperire a devenit în ultima perioada o idee 

unanim acceptată în procesul de predare-învățare. Elevii învață mai eficient atunci 

când sunt încadrați în activitate, adică nu numai ascultă sau privesc, dar și participă 

activ. Jocul didactic ne oferă această oportunitate de învățare experimentală, pe 

lângă multitudinea de metode activ-participative care pot fi utilizate la orele de 

istorie și educație civică. Jocul reprezintă un ansamblu de acțiuni și etape, paralel cu 

destinderea, buna dispoziție și bucuria, urmărește obiective de pregătire intelectuală, 

morală și fizică a elevului. Utilizat în cadrul lecției, jocul dobândește funcții psiho-

pedagogice semnificative, asigurând participarea activă a elevului în cadrul lecțiilor, 

sporind interesul pentru cunoaștere. (Cristea S., dicționar de termeni pedagogici. 

București: Didactică și pedagogică. 1998. P. 19) 

Pentru a deveni un «joc didactic», activitatea trebuie să îndeplinească 

următoarele exigențe: 

 Să realizeze un scop și o sarcină didactică; 

 Să folosească elemente de joc în vederea realizării sarcinii propuse; 

 Să aibă un conținut accesibil și atractiv; 

 Să utilizeze reguli de joc, cunoscute și respectate de către elevi. 

În jocurile didactice se pot alege diverse elemente de joc: întrecerea, competiția, 

cooperarea între participanți, recompensarea rezultatelor bune, penalizarea greșelilor 

etc. În cadrul jocului materialele implementate pot fi foarte variate, de exemplu: 

cartonașe, figuri geometric etc. Reușita jocului didactic este în strânsă legătură cu 

calitatea materialului didactic, diversitatea acestuia, adaptația sa cât mai bună la 

conținutul jocului. Profesorul trebuie să acorde o maximă atenție proiectării, 

organizării și desfășurării corecte a jocului. În acest sens, se va ține cont de 

următoarele cerințe:  

 Pregătirea jocului; 

 Organizare acestuia; 

 Respectarea secvențelor jocului; 

IMPLEMENTAREA JOCULUI DIDACTIC ÎN STUDIEREA 

DISCIPLINEI EDUCAȚIA CIVICĂ 

Nastas Rodica, profesoară de istorie și educația civică 

Liceul „Mihail Koțiubinschii” 
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 Ritmul și strategia lui; 

 Motivarea elevilor în scopul activării lor depline; 

 Varietatea elementelor de joc; 

Desfășurarea jocului didactic va cuprinde următoarele etape: 

 Introducerea în joc; 

 Anunțarea titlului jocului și a scopului acestuia; 

 Prezentarea materialului; 

 Explicarea și demonstrarea secvențelor jocului; 

 Fixarea regulilor; 

 Executarea jocului de către elevi; 

 Complicarea jocului; 

 Evaluarea și concluzionarea jocului. 

Există mai multe clasificări  ale jocurilor didactice: 

După obiectivele prioritare: 

o Jocuri senzoriale; 

o Jocuri de observație; 

o Jocuri de dezvoltare a limbajului; 

o Jocuri de stimulare. 

După conținut: 

o Matematice; 

o Sportive; 

o Logice. 

După regulile de instruire: 

o Jocuri cu reguli transmise prin tradiții; 

o Jocuri cu regulii inventate la moment. 

Există și o altă clasificare, structurată în cinci capitole: (855 de jocuri și activități. 

Ghidul animatorului. Chișinău. 2005. P. 56.) 

 Jocuri de autocunoaștere, de prezentare și de cunoaștere interpersonală; 

 Jocuri de cooperare și de comunicare; 

 Jocuri de creativitate și de confecționare; 

 Jocuri de energizare și de «spargere a gheții»; 

 Jocuri de formare a grupurilor; 

 Jocuri cu parașuta. 

Patrașcu D., susține că: «Jocul didactic este un fel de activitate în situații 

orientate la reproducerea și însușirea experienței sociale, în care se desfășoară și se 

determină autoreglarea comportamentului». (Patrașcu D., Tehnologii educaționale. 

Chișinău. 2005. P.79.) Importanța jocului didactic în procesul instructiv-educativ a 

fost argumentată de cercetători renumiți precum: Dewei J., Montessori M., Decroly 

O., Vîgotschi L., Leontiev V., cristea S., Bădică T., Patrașcu D. etc. Cercetătorii au 
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evidențiat caracterul activ al jocului didactic, funcțiile, particularitățile metodice și 

diversele criterii de clasificare. 

În continuare o să exemplificăm jocurile didactice implementate în cadrul orelor 

de educație civică. În cadrul primei unități de învățare- «Omul ființă socială», putem 

utiliza jocuri cu scop de autocunoaștere. De exemplu: «Prenumele care mă descrie». 

Cel care începe jocul își spune prenumele, apoi îl asociază unui adjectiv care descrie  

o caracteristică dominantă a sa și care începe cu prima literă a prenumelui, de 

exemplu Maria- mărinimoasă, Petru- puternic. Următorul va repeta ceea ce a spus 

vecinul său și va adăuga prenumele și adjectivul său. A treilea participant va  spune 

tot ce s-a spus înaintea sa și va adăuga prenumele și adjectivul său. Se continuă în 

acest mod până când toți participanții și-au spus prenumele. Cel care a început poate 

repeta încă odată prenumele tuturor. Acest joc se aplică pentru dezvoltarea 

memoriei, captarea atenției. Eu aplic acest joc pentru a face cunoștință cu elevii. 

Pentru a verifica cum se cunosc elevii la tema «Asemănări și diferențe ale 

ființelor umane», la elevii din clasa a V-a, este posibil aplicarea jocului «Îmi cer 

scuze, dar ai greșit». Fiecare elev scrie câte cinci calități care consideră el că îl 

determină, apoi fițele se amestecă. La dorință, câte un elev alege o fișă și încearcă să 

determine cine a scris fișa. Dacă răspunsul este corect, elevul care a scris fișa va 

spune: «Ai ghicit», iar dacă răspunde greșit: «Îmi cer scuze, dar ai greșit». 

Atunci când vorbim despre valori – «Valorile și normele morale în societate», în 

clasa a V-a, sau «Valorile și normele morale în școală, familie, societate»: «Ghemul 

valorilor». Se ia un ghem de ață, fiecare elev va lua ghemul, elevul va apuca de 

capătul aței și va enunța o valoare, apoi va arunca ghemul la alt elev, ținând ața până 

când toți elevii spun câte o valoare, astfel creându-se plasa valorilor. Ultimul elev va 

spune o nonvaloare aruncând ghemul înapoi, spunând o nonvaloare și așa se va 

reveni la primul elev și ghemul va fi strâns. Elevii vor ajunge la concluzia: 

respectând valorile, ei creează ceva bun, dar în cazul nonvalorilor, distrug. 

La subiectul «Autoanaliză și autoeducație», cl. a VII-a, se poate de aplicat jocul 

«Patru colțuri». Se dă fiecărui participant câte o foaie și creioane și li se spune să 

scrie și să deseneze: 

 Cea ce obișnuiesc să facă duminica seara- în colțul drept de sus; 

 Hobby (ocupație, interes) – un colț drept de sus; 

 Ceea ce admiră la alți oameni – în colțul stâng de jos; 

 Dorința pe care ar ruga o zonă să le-o împlinească – în colțul drept de jos. 

Se acordă participanților 6 minute. După care, fiecare își prezintă foile. Atunci 

când vorbim despre unicitatea persoanei, de exemplu în  clasa a VIII-a subiectul 

«Respect pentru unicitatea persoanei». La această temă se poate de aplicat jocul 

«Aplauze, vă rog». Fiecare elev este aplaudat pentru ceva unic, de exemplu: 
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Sa se ridice în picioare cei ce iubesc culoarea albă! Aplauze pentru ei! (tot 

grupul aplaudă). 

Să se ridice în picioare cei care au măcar 5 lei în buzunar! Aplauze pentru ei! 

Șirul poate fi continuat. Atunci când se aplaudă pentru acea calitate pe care o 

întrunesc, elevii se simt importanți, apreciați. 

Vorbind despre familie putem desfășura jocul «Copacul vieții». Roagă fiecare 

participant să-și deseneze copacul vieții. 

 Rădăcinile vor reprezenta familia din care provine și acele influiențe puternice 

care i-au format ca personalitate; 

 Tulpina va reprezenta viața lor actuală, ocupațiile, grupurile sau organizațiile 

din care face parte;  

 Frunzele vor reprezenta sursele lor de informare – presa, radioul, televiziunea, 

cărțile, prietenii; 

 Fructele vor reprezenta succesele lor, proiectele pe care le-au desfășurat, 

evenimentele în care au participat; 

 Mugurii reprezintă speranțele lor de viitor. 

Vorbind despre conflicte, putem folosi jocul «Să desenăm împreună». Clasa 

se împarte în jumătate, elevii fiind numărați de la unu la doi, elevilor cu numărul doi 

un copac. Sarcinile le sunt comunicate în secret, fără a auzi celălalt grup. Elevilor li 

se dă o singură coală de hârtie și un singur creion. 

Elevii vor încerca să deseneze fiecare ce i s-a comunicat, fără a spune 

colegului său ce are de desenat. Apoi elevilor li se dă o sarcină comună, pe care o 

îndeplinesc destul de rapid. În continuare, elevii sunt întrebați când le-a fost mai 

ușor. Desigur că a doua oară, atunci când nu mai existau conflicte. Conflictele apar 

adeseori de la dorințele diverse ale oamenilor. 

La unitatea de învățare «Societatea democratică» putem aplica jocurile 

«Harababura articolelor» (Educația pentru democrație și drepturile omului. SIEDO. 

1998. P.36.) și «Cunoașteți- vă drepturile». 

Jocul didactic «Harababura articolelor», are ca scop aprofundarea unor tehnici 

de lucru internaționale, conștientizarea eficienței lucrului în echipă. Timpul acordat 

este 20 min. Destinat pentru vârsta de 10-18 ani. Materiale: documente 

internaționale și naționale ce se referă la drepturile omului, fișe cu articole. Se aleg 

10-15 articole dintr-un document național sau internațional cu privire la drepturile 

omului. Fiecare articol se scrie pe două fișe separate. Învingători se consideră acei 

elevi care întregesc articolele mai repede. 

Jocul didactic «Cunoașteți- vă drepturile», urmărește scopul de a forma 

conștiința de drepturi egale între bărbați și femei. Timpul acordat- 10 minute. 

Destinat pentru vârsta de 14-15 ani. Desfășurarea jocului: pe o coală mare de hârtie, 

într-un colț e desenată o femeie și în altul un bărbat. În mijlocul colii sunt înscrise în 
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mod haotic 10 drepturi și libertăți «preponderent» femeiești și «preponderent» 

bărbătești. Timp de 5 minute ambele grupe de băieți și fete trebuie să repartizeze 

drepturile categoriei lor. Raportul anunță decizia grupului său. Elevii sunt provocați 

de către profesor la o discuție contradictorie: decizia fetelor, decizia bărbaților. În 

final, se accentuează că drepturile sunt universale, indiferent de rasă, religie sau gen. 

Atunci când organizăm mese rotunde, putem aplica cu succes jocul 

«Chibriturile» (Toleranța și competența socială. Ghid metodic pentru formatori. 

Chișinău. 2004. P.34.). Profesorul oferă la 6 elevi câte un chibrit și le propune să 

compună o imagine, apropiindu-se câte unul și punând chibritul alături de celelalte 

în așa fel, ca să se atingă unul de altul. Apoi același lucru să-l facă concomitent tot 

grupul. Comparați rezultatul obținut. Elevii sunt întrebați când le este mai ușor. Toți 

vor menționa că atunci când au fost cu tot grupul. Profesorul menționează că, la fel, 

la activitatea ce urmează, vor lucra în echipă prin cooperare. 

Atunci când vorbim despre piramida alimentelor și vrem mai amănunțit să 

studiem fructele și legumele, vom practica jocul «Salata fructelor». Elevii studiază 

un fruct sau o legumă din timp, unul din ei prepară o salată din câteva fructe și 

legume. 

La subiectul «Eugenica» și «Eutanasia», în clasa a XII. În dependență de 

opinie, elevii se împart în două grupe. În mijlocul clasei se trasează o linie: de o 

parte fiind cei cu opinii pro, de cealaltă cei cu opinii contra. Fiecare grup își expune 

argumentele sale. Cei din echipa adversă, dacă și-au schimbat părerile, trec de partea 

cealaltă a liniei. 

Jocul didactic implementat în cadrul orelor de educație civică, contribuie la 

stimularea activităților personale, la îmbunătățirea relațiilor elev-elev, elev-

profesori, la dezvoltarea curiozității, la crearea unui anturaj favorabil, la educarea 

responsabilității, disciplinei, corectitudinii, a unui comportament adecvat normelor 

de conduită. Un rol important îl are acest mijloc didactic în formarea respectului  

față de moștenirea culturală, istorie, limbă, tradiții, obiceiuri și valori naționale.  
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Résumé. L'article étudie un sujet d'un grand intérêt scientifique, tel que le comportement 

économique. Il analyse comment l'attitude envers l'argent influe sur les traits de caractère de la 

personnalité. Il indique également les facteurs qui signalent des problèmes financiers et l'idée qu'un 

comportement économique sain est appris est développée dans la famille. 

Mots-clés: comportement économique, argent. 

Motto: „Daca un om aleargă după bani, este considerat lacom; daca îi păstrează e 

capitalist; daca îi cheltuie,e un playboy; dacă nu îi obține, e un ratat; dacă nu 

încearcă să îi câștige,e lipsit de ambiție. Dacă îi câștigă fără să muncească pentru ei, 

e un parazit; iar dacă îi adună pe parcursul vieții muncind din greu, oamenii îl 

numesc un nebun care nu a știut să-și trăiască viața.” 

Vic Oliver 

Deseori, nici nu medităm asupra relației noastre cu banii. Ei manipulează omul, 

dictează unde și cum să trăiască, decid cu cine să prietenească, îi limitează, 

organizează, etc. Și chiar dacă majoritatea ar răspunde că pentru ei valorile materiale  

nu contează, studiile au arătat că banii sunt: - printre primele motive de divorț; - 

principala sursă de stres; - cauza multor tulburări psihice; - cauza multor dezastre 

financiare, etc. 

Banii reprezintă un atribut strict necesar al funcționării economiei în lumea 

modernă. Astăzi, ei demult au părăsit sfera valorilor materiale, influențând formarea 

comportamentului moral, ierarhizarea valorilor personale,  constituind baza pe care se 

construiește sistemul de relații sociale. 

În cadrul psihologiei economice, banii sunt considerați un fenomen, care acționează 

ca un factor în determinarea proceselor interpersonale ale schimbului. Or, cum a 

menționat și Deineca O., atitudinea față de bani este factorul determinant al creșterii 

economice a unei națiuni, deoarece este o componentă importantă a conștiinței 

economice a oamenilor [4]. 

Klontz T. menționează că „tulburările psihice de ordin financiar sunt tipare 

persistente de comportament autodistructiv în organizarea propriilor finanţe. Acestea 

apar din cauza percepţiei greşite asupra banilor şi a convingerilor eronate pe care le 

dezvoltăm din primele noastre experienţe economice. Pierderile financiare sunt 

evenimente dureroase şi adesea tulburătoare şi dramatice în viaţa de zi cu zi a 

oamenilor, iar primele experienţe marchează comportamentul financiar al adultului”. 

Prin urmare familia este în primul rând responsabilă de sănătatea psihică a copilului. 

În timp de părinții oferă bani copiilor pentru că îi iubesc, unii dintre ei, de fapt oferă 

bani în locul iubirii [5].  De aceea este extrem de important ca părinții să nu transmită 

în cadrul educației familiale fobiile, complexele și comportamentul nesănătos față de 

bani. 
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În general, atitudinea față de valorile materiale se formează din copilăria 

timpurie. Astfel, psihologul Oxana Deren susține că analizând comportamentul 

copilului putem prognoza atitudinea lui față de bani în viitor. Cel mai probabil că un 

copil încăpățânat în copilărie va avea tendința economisirii minuțioase a banilor, iar 

un copil ascultător va deveni destul de darnic în ceea ce privește banii 

Psihologul Samuel Lepastier, prin intrmediul observărilor, a urmărit atitudinea față de 

bani a pacienților și cunoscuților săi și le-a realizat portretele psihologice. În rezultat, 

savantul a observat o legătură directă dintre politica financiară a omului și 

particularitățile de caracter. 

Studiile autorului au arătat că oamenii care au mereu sume mari de bani în 

portofel sunt foarte independenți. Ei pot lua decizii rapid fără a cere sfatul. Totodată, 

persoanele care preferă să poarte toți banii pe care îi au, sunt foarte incerți și nesiguri 

în propriile forțe. Banii le crează iluzia puterii și importanței [3]. 

Cei care păstrează banii în buzunarul intern al scurtei mereu încheiat, sunt persoane 

sensibile, anxioase, care au mereu nevoie de protecție. Frica de a pierde banii și 

dorința de a purta economiile "mai aproape de inimă" ascund lipsa de încredere în 

sine și teama de a fi neajutorați. Persoanele care ascund banii în buzunarele din spate 

de la pantaloni sunt oameni generoși, considerând problemele financiare un subiect 

secundar.  

În opinia psihologului, o situație mai delicată o au oamenii care mototolesc 

bancnotele. În realitate ei nu sunt cei care nu prețuiesc banii, ci  sunt supărați că banii 

sunt prea puțini, deoarece astfel mototoliți-volumul lor crește, respectiv par mai 

mulți. Pe de altă parte, cu siguranță că acești oamenii nu vor proceda la fel și cu 

bancnotele mari de 500 sau 1000 de lei. 

Persoanele care preferă să economisească, păstrează cel mai des banii în portofel și se 

comportă foarte atent cu ei. Aceștia cunosc întotdeauna cîți bani au, duc o evidență 

strictă și aranjează frumos banii. Totodată în opinia lor portofelul exprimă statutul 

social, de aceea acestui obiect i se acordă o atenție sporită. 

Există și din acei care netezesc bancnotele boțite și iubesc bancnotele noi. 

Aceștia sunt visătorii. Pentru ei banul este o cheie către un viitor strălucit.  În 

perioada sovietică, bătrânii schimbau bancnotele vechi pe altele noi, păstrându-le în 

saltea,  pentru că era perioada penuriei de bunuri. Totodată,  jocul cu monedele din 

buzunar caracterizează o persoană mercantilă, care poziționează banii printre primele 

locuri după priorități. 

Astfel, atitudinea față de bani reprezintă a da banilor un anumit sens, adică 

integrarea lor  în sistemul de valori ale individului. Atitudinea față de bani exprimă de 

fapt, nevoile monetare,  motivația pentru obținerea și utilizarea lor, etc. 

 Cea mai frecventă formă de patologie financiară este avariţia, cei care mor de 

foame cu banii în casă. La celălalt capăt sunt acele persoane care simt obligaţia 
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interioară să cheltuiască toţi banii pe care îi au la un moment dat. Ei percep banii ca 

pe un pericol care trebuie îndepărtat cât mai curând. 

Autorii Goldberg și Lewis au reliefat că una dintre cauzele incapacității 

oamenilor de a gestiona avuția, este insuficiența disciplinei financiare și experienței 

de a utiliza banii, care se învață din familie. Tot ei sunt cei care au determinat 10 

factori ce duc la  serioase probleme financiare. Acești factori sunt: 

1.Avariția, sunt persoanele zgârcite sau cele care economisesc fără un scop anumit. 

2. Frica, împiedică luarea deciziilor raționale. 

3. Invidia, este o pierdere de energie și o piedică în progresul personal și profesional. 

4. Sinceritatea, atunci când nu poți încălca anumite principii pentru profit. 

5. Relațiile sentimentale. Tradițiile, devotamentul față de religie, conservatismul față 

de bunuri poate duce la imposibilitatea dezvoltării personale și respectiv la bunăstarea 

financiară. 

6. Mânia, care poate duce la decizii pripite, incorecte, necontrolabile. 

7. Compasiunea. Imposibilitatea gestionării emoțiilor, o grijă excesivă care poate 

duce la decizii financiare incorecte. 

8. Mulțumirea, când omul se mulțumește cu ceea ce are și nu dorește mai mult. 

9. Autoamăgirea, adică convingerea personală că nu poți fi bogat. 

10. Greșeala jucătorului, adică așteptarea unui câștig foarte mare după o pierdere 

mare.[1,2] 

Astfel, reliefăm că convingerile monetare pot fi considerate fenomene psihice 

ale personalității în devenire. Ele se împrumută, se învață în familie și se pot 

transforma în adevărate patologii sau comportamente economice parazitare. 

Orice persoană trebuie să construiască relații corecte nu doar cu semenii, ci și cu 

banii. Astfel, dacă avem o atitudine neserioasă față de bani-îi mototolim, nu îi 

socotim, subconștientul se încarcă cu ideea că nu avem nevoie de bani. Și dimpotrivă, 

banii singuri vor veni la acel cae îi aranjează frumos în portofel. De altfel respectul de 

sine ne programează spre succes financiar. 
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REFLECŢII ASUPRA FENOMENULUI DE PARENTING 

Pavlenko Lilia, conferențiar universitar interimar, doctor 

Catedra Psihopedagogie şi educaţie preşcolară, UST 

„Fără iubire un copil poate fi crescut,  

dar educația lipsită de iubire și căldură umană,  

niciodată nu va reuși să-l facă o persoană independentă”-  

Donald Winnicott 

Promovarea importanţei educaţiei parentale în ultimul timp de către specialişti 

scoate în evidenţă, pe de o parte, experienţele complexe trăite de părinţi, pe de altă 

parte, satisfacţia oferită de rolul de părinte. A creşte un copil astfel încât să devină 

,,un adult sănătos, echilibrat, capabil să-şi ocupe locul în generaţia următoare‖ devine 

o responsabilitate enormă [1, p. 9]. În viziunea psihologului Gr. Ţapu, specialiştii 

autohtoni într-o măsură mai mare raportează succesele educaţiei la alegerea 

metodelor educaţionale, şi mai puţin la ,,natura unor conţinuturi şi mecanisme abisale 

ale psihismului uman‖ [4, p. 21]. Siguranţa relaţiei cu copilul, menţionează autorul, 

este permanent pusă la încercare de către adult. ,,Emoţiile negative ale 

maturilor…uneori pot conduce la instaurarea unor angoase fantasmatice…Acceptarea 

necondiţionată a copilului în felul lui de a fi, în unicitatea lui, utilizarea unor enunţuri 

pozitive în comunicarea cu copilul pot fi suficiente pentru a evita apariţia unor 

fantasme traumatice în viaţa copilului‖ [4, p. 27]. 

În acest context, ideile psihoterapeutului britanic D. Winnicott (2004, 2006, 

2007, 2011) despre impactul traumelor moştenite de către părinţi asupra copiilor, a 

psihoterapeutului elvetian A. Miller (1979, 1090, 1981, 1988) referitor la 

consecinţele abuzului parental pun în evidenţă relația cu părintele și atașamentul 

construit în primii ani de viață, fapt ce reprezintă factorul determinant pentru felul în 

care copilul va creşte şi va fi adult.  

Remarcând meritele lui Alice Miller, menţionăm că autoarea a ţinut să scoată în 

evidenţă abuzul psihologic parental ca cea mai insidioasă formă (comparativ cu 

abuzul fizic şi sexual) ce se află la baza tuturor nevrozelor şi psihozelor. Drept 

exemple a analizat viaţa unor figuri problematice ale istoriei, cum ar fi Adolf Hitler, 

Virginia Vulf despre care afirma ca au suferit de abuzuri parentale repetate. Abuzul 

psihologic parental pare o formă mai perfidă pentru că e dificil de identificat şi de 

oprit, deoarece persoana abuzată are adesea tendinţa de a-l ascunde.  

În linii mari, fiecare vine din copilărie cu o cutiuţă neagră, plină de ,,surprize‖ 

(strigăte, critici, evitări, sfidări, umilinţă, abuz, neacceptare etc.). În dependenţă de 

persoana sau persoanele care se află alături pe parcursul vieţii această cutiuţă va fi 

sau nu deschisă. Nu există părinţi perfecţi, precum nu există nici copii perfecţi. Însă, 

apare întrebarea - poate oare un părinte să devină bun fără o pregătire specială?  
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Acum mai nou se vorbeşte despre termenul de parenting (în unele surse se 

regăseşte sub denumirea de educaţie parentală), apariţia firească a căruia se datorează 

evoluţiei, şi anume, a posedării unui volum mai mare de informație despre cum 

cultivăm relațiile cu cei dragi, nu doar cu copiii. Specialiştii mai numesc parenting-ul 

„meseria de părinte― îmbogățită cu informațiile aduse de neuroștiință și psihologie şi 

care nu face părinții să se simtă vinovați, că sunt niște părinți răi dacă, de pildă, mai 

strigă la copiii lor [3]. Fiecare om face ce poate el mai bine în orice moment al zilei, 

de aceea părinții au nevoie de multă înțelegere și de susținere, şi nicidecum de 

blamare că nu fac lucrurile ,,cum trebuie‖.  

Deci, ce înseamnă să fii un părinte bun? Probabil, aceasta este cea mai mare 

temere a părinților: că nu sunt suficient de buni pentru copiii lor. În ultimul timp 

destul de popular a devenit conceptul de alpha-parenting ce atrage tot mai multe 

persoane [5, 9]. Renumitul psiholog canadian Gordon Neufeld a propus acest termen 

bazat pe ataşamentul copilului faţă de mamă şi tată, continuând ideile învăţatului 

englez John Bowlby despre legătura dintre comportament, starea psihologică, 

realizarea şi lipsa atenţiei, dragostei din partea părinţilor în perioada maturizării. 

Autorul menţionează că alpha mai întâi de toate este grija, dorinţa, capacitatea de a 

oferi copilului ceea de ce el are nevoie. Termenul alpha nu a afost ales la întâmplare, 

ci prin asocierea cu conceptul de statut–alpha în psihologia socială ce denotă poziţia 

dominantă în grup. Deci, dacă familia este un grup, părinţii ocupă statutul alpha în 

acest grup. O astfel de poziţie ajută copilul să simtă nu numai grija părinţilor, ci şi 

siguranţa proprie. 

În teoria sa referitor la alpha-parenting G. Neufeld s-a focusat asupra influenţei 

potenţialului personal asupra dezvoltării. Pe lângă descrierea celor şase nivele de 

ataşament (ce coincid cu primii şase ani de viaţă) legate de vârsta copilului şi gradul 

de maturizare, autorul susţine că copiii educaţi de părinţi alpha începând cu anul cinci 

de viaţă fără probleme pot frecventa grădiniţa simţind empatia educatorilor şi faptul 

că este înţeles şi de alte persoane [5]. Cu toate că teoria dată întâlneşte şi unele critici, 

cum ar fi volumul mare de timp acordat copiilor (ce în consecinţă, de fapt, duce la o 

cunoaştere mai bună a copilului) sau ,,hipertutelarea‖ copiilor ce poate genera iluzia 

unui părinte perfect, totuşi, psihologii susţin că această viziune este unicală, deoarece 

permite altfel de văzut esenţa parenting-ului – să ajute copilului să-şi realizeze 

potenţialul atât personal, cât şi cel psihologic. Părinţii devin acei grădinari care crează 

condiţii în care înfloreşte un nou Eu, aparte de adult. Viziunea lui G. Neufeld oferă 

părinţilor demnitate, cunoştinţe care le ajută să aprecieze şi respecte efortul colosal pe 

care ei îl depun. Ideile autorului au servit pentru apariţia asociaţiilor de părinţi în 

Rusia, ţările europene unde ei au posibilitatea să înveţe meseria de părinte.  

Vedem deci, că factorii personali, mediul familial devin prioritari pentru 

procesul educaţional comparativ cu cei istorici, megaglobali. Bunăstarea unui copil 
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depinde acum, în primul rând, nu atât de ceea ce se întâmplă în țară, cât de 

evenimentele din familie. Spre exemplu, cineva primeşte o doză mai mare de atenție, 

de acceptare părintească: chiar dacă părinții au o mică vacanță, lor le reușeşte să 

înconjoare copilul cu atenție, oferindu-i în aşa mod un sentiment de securitate. 

Altcineva stă cu mama și, încă 25 de dădace, dar nu se bucură de atenţia părinţilor.  

În opinia specialiştilor, un moment de cotitură în atitudinea părinţilor faţă de 

educaţie a apărut odată cu posibilitatea de a sta acasă cu micuţii pentru o perioadă 

mai îndelungată - până la trei ani [6]. Părinții actuali sunt copiii de la sfârșitul anilor 

'80. Acești „părinți noi‖ sunt mai buni, mai receptivi la nevoile copiilor, au mai multe 

resurse interne. Anume acum este timpul potrivit pentru a creşte copii, deoarece el 

este favorabil din punct de vedere social, material, oamenii au posibilitatea să-şi 

aranjeze viaţa, să-şi îngrijească familiile. Părinţii au devenit mai atenţi faţă de copii, 

fapt ce dovedeşte schimbări calitative în relaţii, apariţia unui sentiment al bunăstării. 

Acestea sunt persoanele care pot sprijini, care pot veni în ajutor, indiferent de 

varietatea de opinii.  

Copiii din astfel de familii sunt mai deschiși, dar și mai sensibili. Ei sunt 

imersați în spațiul informațional. Cât de traumatizant este acest spaţiu pentru ei și ce 

pot întreprinde părinţii? Mai degrabă, să contacteze cu ei și, indiferent de emoţiile ce 

apar, să-i sprijine explicând, răspunzând la întrebări. Strict vorbind, aceasta este 

principala responsabilitate parentală care ar prevedea următoarele acţiuni: de susţinut 

copilul în experiențele sale, să nu să se simtă singur atâta timp cât nu poate fi singur; 

să simtă că în confruntările sale cu viața, cu lumea, cu sentimentele sale, frustrările, 

resentimentele părintele este alături de el. Acest lucru nu înseamnă că trebuie tolerate 

emoţiile lui sau, cu atât mai mult, să placă toate manifestările stărilor sale trăite. 

Acceptarea emoţiilor se referă nu atât la ceea că trebuie să placă totul şi întru totul 

părintele să cadă de acord, ci la faptul ca părintele să nu provoace mecanismul 

disocierii personalităţii copilului, atunci când identitatea acestuia se împarte în două 

părţi distincte: într-un moment se comportă absolut diferit faţă de momentul 

precedent [2, 4, 7, 9]. 

După cum s-a remarcat, deseori, în situaţii tensionate, părinţii emit automat 

modelele de comportament preluate din familia de origine. Spre exemplu, la aeroport, 

așteptând zborul, copilul nu ascultă, este agitat, iar mama începe să ridice vocea, să 

strige la el. Posibil, crede că cei din jur consideră că prost l-a educat sau se vor gândi 

rău despre copil. Autorii explică acest comportament prin frica pentru copil, pentru 

frica pe care o simte mama. Ei îi este frică de pericolul care, inconștient, există 

pretutindeni [6].  

Majoritatea părinților doresc ca copiii să creadă că lumea este deschisă, că 

copilul este capabil să interacționeze cu ea. Dar la nivel de model, lumea este 

percepută ca fiind una periculoasă. Acest lucru este învățat și demonstrat din mai 
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multe motive. Însă motivul principal, după cum s-a relatat mai sus, sunt modele de 

comportament stabilite încă din copilărie. La noi au strigat așa, apoi am văzut cum au 

strigat la alții de multe ori. Deseori în copilarie şi, apoi mai târziu, am fost martori la 

diverse situații periculoase, am urmărit filme despre aceasta și, în cele din urmă, ca 

un burete, am absorbit toate acestea în creșterea și devenirea noastră. De aceea, multe 

dintre mamele care strigă la copii sunt convinse că îi protejează de careva pericole: 

„Poţi cădea de aici, ce faci?!‖, „Unde alergi în stradă, vrei ca cineva să te fure?‖ etc. 

Dar frica pe care mama o revarsă asupra copilului, de fapt, este mult mai mare decât 

pericolul care vine din lumea înconjurătoare. Autorii susţin că în astfel de situații 

mamele trebuie să se comporte ca un adult, ca o persoană responsabilă, deoarece 

problema nu este a persoanelor din jur, niciodată nu ştim ce gândesc ele despre noi 

[6].  

În realizarea meseriei de părinte, majoritatea îşi doresc ca copiii să reuşească în 

viaţa adultă. Unii sunt orientaţi să le ofere o mai bună educaţie, alţii urmăresc 

calitatea mâncării, starea de sănătate a copilului. Există şi de cei care pentru a-i 

proteja, a-i feri de greşeli preferă să-i înspăimânte cu diverse istorioare sau sunt 

părinţi ce consideră că a comunica despre orice în afară de reuşitele şcolare este în 

general inutil. 

Copiii au nevoie ca părinţii să comunice cu ei. Important este ca părintele să ştie 

despre ce poate comunica cu copilul, să conştientizeze ce transmite copilului său. 

Spre exemplu, fetele de vârstă preadolescentă/adolescentă sunt interesate serios de 

exteriorul său, de corpul care se schimbă: adaugă în greutate, apare pieptul, formele 

se rotungesc. Mamele deseori se deranjează când fetele stau prea mult în faţa oglinzii, 

se interesează de accesorii, modă, „tot felul de nimicuri‖. De fapt, fetele au nevoie să 

fie observate, să fie în atenţia altora, să pară atractive, deoarece toate aceastea 

împreună constituie o posibilitate importantă de a fi acceptate atât de o singură 

persoană, cât şi de un grup. Atractivitatea oferă şansa de a iniţia relaţii, o alegere mai 

largă, o încredere în sine mai ridicată şi starea de bine. Astfel, devine foarte important 

de susţinut fiica în dorinţa de a fi atractivă, şi nu numai cu fraze de tipul „da, ieşti 

frumoasă‖, „noi te iubim aşa cum ieşti‖, ci şi cu ajutor real. Spre exemplu, împreună 

de privit în oglindă spunând: „Priveşte ce păr frumos ai, piele netedă, o formă 

grațioasă a buzelor, o tăietură neobișnuită a ochilor etc.‖. Respectiv, fata mai uşor va 

înţelege ceea din ce constă frumuseţea ei. Desigur, nu ar trebui de idealizat aspectul 

copilului, iar în cazul în care există zone evidente de îngrijorare, acestea pot fi, de 

asemenea, descrise, dar este important de susținut debutul viitoarei femei cum să facă 

față problemelor apărute [8]. De exemplu, „Uite, ai cosuri pe frunte, ele pot fi tratate 

cu această loțiune, burta poate fi corectată prin exerciții și îmbrăcăminte, părul subțire 

poate fi îmbunătățit cu vitamine și nu va fi atât de vizibil dacă îl vei scurta; ochii vor 

luci mai puternic dacă vei dormi bine etc.‖  
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Literatura de specialitate oferă părinţilor varia exemple cum de comunicat cu 

copii de diferite vârste, cum de comportat în situaţii tensionate, diverse studii de caz, 

sugestii care ar contribui la îmbunătăţirea relaţiei părinte-copil. Spre exemplu, unul 

dintre cei mai celebri pedagogi ai secolului XX Maria Montessori, renumită pentru 

ideile sale educaţionale şi metoda sa specială de educare a copiilor, a lansat un şir de 

sfaturi pentru a inspira părinţii în a creşte copii sănătoşi şi a contribui la eficientizarea 

meseriei de părinte [3]. Ideile de bază care au să îmbunătăţească ,,meseria‖ de părinte 

includ următoarele acţiuni: acordarea ajutorului numai în caz de necesitate; evitarea 

criticii, pedepselor; adoptarea unui comportament corect, plin de dragoste, rabdare, 

grijă; oferirea unui mediu sigur; respectarea libertăţii, a alegerii formei de activitate; 

concentrarea pe punctele forte ale copilului etc.  

Revenind la citatul lui Donald Winnicott la începutul articolului de faţă, 

concluzionăm că raportul părinţi-copii este, fără îndoială, o experienţă unicală – în 

nici un alt gen de relaţionare nu se întâlneşte atât de pregnant acea entelehie (stare de 

împlinire sau desăvârşire, definită de Aristotel drept esenţa sufletului), acea punere în 

act a potenţialelor vitale: atât copilul, cât şi părintele învaţă, se dezvoltă, cultivă 

dragostea, speranţa, fericirea, iertarea. Creşterea copiilor care denumeşte termenul de 

„parenting‖,  cu toate că este cea mai veche vocaţie umană, astăzi devine un domeniu 

al unor politici publice, care incită la apariţia unor dezbateri, hotărâri legislative şi 

reuniuni ştiinţifice. 
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ABORDAREA FORMELOR DE INSTRUIRE A DEMERSULUI 

METODOLOGIC DE SPORIRE A CREATIVITĂŢII  

LA STUDENŢII INGINERI 

Popescul Angela, doctor în pedagogie 

Universitatea Agrara de Stat din Moldova 

Importantă demersului metodologic de sporire a creativităţii studenţilor o 

constituie abordarea creativă a formelor de instruire, care, tratate multiaspectual de 

didactică, în calitatea ei de ramură a pedagogiei ce studiază teoria şi practica 

procesului de învăţămînt sau ca teorie generală a instruirii, cunosc o evoluţie 

pluriaspectuală, cu relevanţe multiple şi pentru realitatea universitară postmodernă. 

Investigarea holistică a procesului de învăţămînt superior, cu trei macrocomponente: 

predare/instruire – învăţare/studiere - evaluare, se înscrie în contextul curricular, 

reliefându-se imperative calitative importante. Ca să reabilităm instruirea academică 

universitară în mediul nostru, vom fi nevoiţi, în multe cazuri, să sfidăm radical 

numeroase tradiţii; or, în lumea modernă, cel mai folositor tip de învăţare, din punct 

de vedere social, îl constituie învăţarea creativă (creative learning). Cultura 

prezentului, după C. Rogers, va supravieţui, dacă oamenii vor fi capabili să dezvolte 

individualităţi creative, pentru care schimbarea reprezintă un fapt central al vieţii şi 

care pot trăi confortabil cu aceasta. Profesorul universitar devine, în acest context, 

facilitatorul învăţării, cu multiple roluri manageriale şi academice, începând cu 

crearea predispoziţiei, climatului şi clarificarea obiectivelor şi terminând cu 

considerarea sa ca o resursă flexibilă, ce poate fi abordată şi utilizată [1, p. 126]. 

Prelegerea, seminariile şi activitatea individuală extracurs a studentului sunt 

recunoscute ca forme de organizare a procesului didactic, în special în învăţământul 

superior. Cu ajutorul prelegerii se transmit informaţii auditoriului, oferindu-se 

totodată un model de abordare a unei probleme sau de interpretare a unor date etc. În 

ultimul timp există încercări de aplicare a prelegerii şi în învăţământul liceal, în 

îmbinarea cu dialogul, cu dezbaterea etc. Din perspectiva evaluării didactice, după 

criteriul central al relaţiei, descoperirile noastre la subiectul în cauză abordează unele 

teorii foarte cunoscute, cum ar fi magistrocentrismul, care, cu toate atuurile şi 

vulnerabiltăţile sale, rămâne în didactica universitară clasică/tradiţională o 

caracteristică de bază, exploatând la maximum conceptul de predare ca artă, axată pe 

rezultate cognitive şi formative. Pe lângă funcţiile profesorului, recunoscute, în mod 

comun, ca furnizor de cunoştinţe, de idei, într-o manieră accesibilă, atractivă şi 

provocatoare pentru noi investigaţii şi căutări, de organizator al procesului de studiere 

şi cercetare, astăzi se impun tot mai insistent rolurile manageriale de partener în 

procesul de studiere şi cercetare, de moderator şi facilitator al dezbaterilor, de 

coordonator al proiectelor de cercetare, de manager al calităţii şi performanţei, de 
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consultant, consilier etc., în cazul nostru impunându-i-se rolul de om de creaţie 

tehnică.  

Privitor la metodele de predare-învăţare la universitate, două dintre ele 

continuă să aibă cea mai mare pondere: expunerea (exposito) – o vasta analiză 

dialectică a gândirii autorului unei lucrări, un lung raţionament, un silogism continuu 

şi metoda întrebărilor (quistiones), care punea studentul în faţa unei opoziţii, a 

dialecticii în acţiune, a „stării de război”, după E.M. Durkheim. Pe acestea le aplicăm 

şi noi cel mai frecvent în activitatea noastră. 

În cadrul prelegerilor, ca formă principală de organizare a procesului de 

învăţământ universitar, recurgem, în mod firesc, la prezentarea liberă a subiectului în 

faţa auditoriului, având la bază criteriul activităţii frontale de predare-învăţare, în care 

se recurge la varierea modalităţilor de lucru, inclusiv, pentru stimularea creativităţii 

studenţilor, prin diverse tipuri. Ulterior, în conformitate cu scopul urmărit, vom 

selecta modalităţile de predare, în dependență de tipuri: cursul introductiv: orientarea 

generală în problematica cursului; cursul tematic curent: prezentarea selectivă şi 

structurală a temelor planificate; cursul de sinteză: sistematizarea şi generalizarea 

problemelor esenţiale ale disciplinei.  

Dacă urmărim raportul teorie – practică, deosebim: cursul teoretic - se aplică la 

toate disciplinele; cursul practic – aplicativ - se aplică la disciplinele tehnice, 

medicale, psihologice, artistice; cursul sandwich (modular - integrativ) - alternează 

etapele de comunicare teoretică cu cea de activitate practică. Conform ponderii 

metodelor didactice, distingem: cursul prelegere clasică, cursul dezbatere, cursul 

mixt prelegere - dezbatere etc., care, alternate în mod ordonat şi bine pregătite, 

sporesc interesul de învăţare al studenţilor şi „îi scot din zona de confort”, 

impunându-i să gândească şi să acţioneze de fiecare dată în mod original şi 

divergent” [2, p. 94-105]. 

În afară de acestea, vom parcurge analitic alte tipuri de curs, aplicate de noi 

mai frecvent, inclusiv, în demersul experimental: Prelegerea cu elemente de dialog 

sau, în alte surse, prelegerea dialogată, presupune inserarea în expunerea materiei de 

studiu şi cercetare a diverselor întrebări: unele pot fi retorice, pentru a anima 

expunerea şi a incita gîndirea critică a studenţilor, altele îşi găsesc răspuns în 

continuarea expunerii. Dialogul socratic impune practicarea unei gândiri disciplinate 

şi încurajate să rezolve o anumită problemă, când studenţii devin „stăpâni” ai materiei 

discutate, prin răspunsurile ce le caută la întrebările puse. Pentru aceasta profesorul 

urmează să-şi planifice din timp întrebările, astfel încât să evite situaţiile hazardate, 

să ofere studenţilor timp de gîndire, minimum 30 de secunde; natura întrebărilor 

urmează să incite gândirea logică şi creativă a studenţilor. Ulterior, se vor rezuma 

punctele discutate, se vor atrage cât mai mulţi studenţi în discuţie, ca în final aceştia 

să fie lăsaţi să descopere ei înşişi cunoştinţele prin întrebările de explorare adresate de 

120



cadrul didactic. Prelegerea/expunerea cu oponent presupune implicarea activă a 

studenţilor în prezentare în calitate de oponenţi, prin intervenţia lor cu întrebări, 

observaţii, comentarii, opinii. Prezentarea în Power Point a subiectelor de la curs 

facilitează semnificativ acest lucru, deoarece reperele de conţinut se văd expuse, se 

pot deplasa uşor şi studenţii intervin direct la subiect. Prelegerea capătă dinamism, se 

evită monotonia şi pasivitatea, oponenţii îşi provoacă colegii la reflecţii şi alte 

intervenţii. Pot fi numiţi din timp 3-5 studenţi sau li se poate permite tuturor să 

intervină, în limitele de timp disponibile, la momentul oportun, pentru a se păstra 

linia logică a conţinutului prezentat şi discutat. Pentru a evita haosul şi a reuşi să se 

parcurgă subiectul, se vor pune anumite condiţii în prealabil, prelegerea se va împărţi 

pe etape, pentru a face pauze dedicate întrebărilor, se vor face generalizări pentru a 

sublinia ideile de bază, inclusiv, se vor aprecia contribuţiile creative ale studenţilor 

[2, p. 94-105]. 

Pentru a fi eficientă, activitatea didactică desfăşurată prin curs trebuie să 

îndeplinească următoarele condiţii: 

•  încadrarea temei cursului în tematica-cadru, pentru a asigura unitatea de 

predare - învăţare - evaluare; 

•  proiectarea taxonomică a obiectivelor educaţionale, în funcţie de competenţele 

proiectate; 

•  asigurarea consistenţei, continuităţii şi coerenţei logice a conţinutului 

disciplinei; 

•  stabilirea corelaţiilor dintre cursurile fundamentale şi cele de specialitate, 

dintre teorie şi practică: 

•  deschiderea spre multidisciplinaritate; 

•  cunoaşterea studiului actual şi de perspectivă al cercetării ştiinţifice în 

domeniul respectiv; 

•  crearea ambianţei de comunicare profesor - student; 

•  stimularea interesului şi motivaţiei de învăţare.  

Generalizând conţinutul condiţiilor caracterizate, putem formula patru reguli de 

bază privind realizarea efectivă a unui curs universitar: 

•  definirea clară a subiectului sau a problemei care urmează a fi abordată; 

•  luarea în considerare a nivelului de cunoştinţe şi competenţe de înţelegere ale 

studenţilor; 

•  stabilirea coerenţei dintre obiective - conţinuturi - tehnologii şi evaluare; 

•  luarea în considerare a criteriilor valorice, a intereselor şi preocupărilor 

studenţilor [2, p. 94-97]. 

În scopul eficientizării prelegerii, recurgem deseori la anumite materiale 

vizuale, exemple, alt material real. Pentru a-i cointeresa, se planifică acţiunile 

concrete de motivare a studenţilor, se scriu întrebările care vor fi puse, pentru a-i 
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implica în activitățile auditoriale, li se comunică cum se încadrează acest curs în 

sistemul altor cursuri prevăzute de curricula. Prezentarea materiei în cadrul prelegerii 

se face de la simplu la complicat, se planifică modalităţile de implicare a studenţilor 

în activitatea didactică, timpul pentru a-și lua notiţe. De asemenea, elaborându-se în 

prealabil metodologia utilizării materialelor necesare studenţilor pe durata cursului, 

vom utiliza materiale vizuale pentru a spori interesul faţă de curs; vom face legătura 

dintre teorie şi aplicările practice ale cunoştinţelor asimilate; vom structura sarcinile 

didactice pentru studenţi, vom folosi eficient timpul, tabla, proiectorul etc. O altă 

caracteristică a prelegerii universitare contemporane o reprezintă relaţia dintre 

modelul teoretic prezentat şi aplicabilitatea acestuia. Prezentarea în cadrul prelegerii a 

unui model teoretic explicativ sofisticat, complicat, cu un grad sporit de dificultate, 

îngreunează înţelegerea, făcând imposibilă demonstrarea însemnătății practice a 

acestui model. Totodată, prelegerea trebuie să conţină şi elemente din propria 

experienţă, să apeleze şi la cunoştinţele studenţilor.  

Seminarul universitar, ca şi prelegerea, este forma de bază a activităţii 

didactice în învăţământul superior, care, în contextul cercetării noastre, se desfăşoară 

de fiecare dată cu o doză sporită de creativitate. Dacă în cadrul cursului universitar 

accentul cade pe comunicarea/acumularea cunoştinţelor, atunci în cadrul seminarului 

accentul cade pe aprofundarea, sistematizarea cunoştinţelor şi pe formarea de 

competenţe cognitive şi aplicative, pe formarea de atitudini integrative şi creative.  

Pentru a fi eficientă şi creativă, activitatea didactică desfăşurată în cadrul 

seminarului trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: formularea taxonomică a 

obiectivelor de învăţare; selectarea subiectelor şi problemelor importante; antrenarea 

studenţilor în învăţare activă; schimbul liber de opinii; deschiderea spre 

aplicabilitatea practică a cunoştinţelor teoretice; corespunderea obiectivelor, 

conţinuturilor şi metodelor de învăţare; realizarea corelaţiei intra - şi interdisciplinare 

(transdisciplinare); rezolvarea exerciţiilor şi problemelor variate, actuale din 

perspectiva formării cognitive şi profesionale; evaluarea formativă a activităţii 

studenţilor. 

 Tehnicile predării-învăţării în cadrul seminarului sunt foarte variate. 

Organizarea activităţii didactice în grupuri mici poate fi considerată cea mai eficientă 

din următoarele considerente: 

1. Poate asigura un cadru social sigur în care până şi studenţii mai puţin activi se 

simt capabili să contribuie la rezolvarea problemelor înaintate. 

2. Îi încurajează pe studenţi să contribuie prin ideile, părerile şi relatările lor la 

evaluarea şi acceptarea acestora; să clarifice; să aprofundeze şi să dezvolte 

afirmaţiile lor pentru a răspunde întrebărilor şi a satisface criteriile colegilor 

lor; să dezvolte capacităţile de exprimare şi de comunicare eficientă; să-şi 
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antreneze abilităţile de a accepta şi a propune soluţii şi de a contribui la un 

consens; să coopereze în cadrul activităţii respective. 

Accentul pus pe metodele practice-demonstrative, bazate pe acţiunea studentului, 

conferă lucrărilor practice o importanţă deosebită în cadrul activităţii instructiv-

educative. Lucrările practice prezintă o serie de avantaje: consolidează cele învăţate, 

punându-l pe student într-o ipostază activă, dezvoltă spiritul de observaţie, 

capacitatea de a lua decizii, precum şi încrederea în forțele proprii, permit 

confruntarea temelor practice cu cele parcurse la cursuri. Analizând lucrările practice, 

profesorul apreciază dacă obiectivele educaţionale au fost sau nu atinse. În societatea 

contemporană, învăţământul nu doar participă la dezvoltarea ştiinţei, tehnicii, 

economiei, culturii, societăţii în genere, dar şi asimilează rezultatele progresului 

tehnico-științific, beneficiind de schimbările fulminante înregistrate în aceste 

domenii. De aceea, în cadrul metodologiei prezentei cercetări, recurgem în mod 

frecvent la conceptul de tehnoştiinţă, care desemnează noul orizont la care au ajuns 

cunoaşterea şi acţiunea umană. Dacă în secolele trecute descoperirile ştiinţifice se 

făceau, de regulă oarecum independent de dezvoltarea tehnicii, astăzi, îngemănarea 

dintre cele două zone este aşa de mare, încât una nu poate merge mai departe fără de 

cealaltă şi studenţii sunt cei care trebuie să profite plenar de acest lucru. Astfel, îi 

învăţăm pe studenţi să nu fie simpli consumatori de ştiinţă şi cunoştinţe, ci să fie 

creatorii acestora. Tehnoştinţa exprimă, deci, noi principii, potrivit cărora, fără un 

înalt nivel de cunoaştere încorporat în acţiune, aceasta nu are sorţi de izbândă, iar, pe 

de altă parte, nicio acţiune umană azi nu se poate dispensa de instrumentele 

tehnologice cele mai avansate. Învăţământul universitar nu poate să rămână în afara 

acestui proces. În contextul creşterii volumului de informaţii ce caracterizează epoca 

contemporană, o adevărată revoluţie pentru procesul instructiv-educativ o reprezintă 

utilizarea calculatorului care, prin construcţia sa tehnică şi ştiinţifică, are posibilitatea 

de a stoca, de a prelucra şi de a disemina un volum impresionant de informaţii către 

studenţi. În cazul lucrărilor practice, utilizarea calculatorului face ca prezentarea 

principalelor elemente teoretice şi a schemelor experimentului, înscrierea datelor 

obţinute în urma măsurătorilor, prelucrarea datelor, calculul erorilor şi evidenţierea 

dependenţelor grafice să se realizeze foarte rapid, crescând eficienţa şi productivitatea 

activităţii practice. Totodată, cu programe specializate se pot obţine modelări şi 

simulări tridimensionale, care permit demonstrarea atât a funcţiei, cât şi a formei, dar 

care, deşi apropiate de realitate, nu pot înlocui niciodată practica reală. Organizarea şi 

desfăşurarea educaţiei universitare, prin creşterea ponderii metodelor bazate pe 

acţiunea studentului şi a noilor tehnologii de informaţie şi comunicare, asigură, în 

educaţia studenţilor, un ridicat nivel de eficienţă şi de formare a competenţelor 

profesionale.  
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Concepţia tradiţională individualizată a procesului de studii, axată pe carte ca 

mijloc de bază în instruire, concurează masiv cu resursele video/electronice şi 

capacitatea de memorare şi reproducere se completează cu aspectele formativ-

creative, cu activităţi de cercetare - rezolvare de probleme în baza cunoştinţelor 

euristice şi a portofoliilor de cercetare/creaţie. 

Una dintre orientările principale manifestate astăzi în didactica universitară se 

concentrează pe distanţarea de metodele şcolăreşti bazate pe condiţionare, 

memorizare şi repetiţie şi pe promovarea metodelor focusate pe participarea activă a 

studentului în procesul de predare – învăţare, acesta fiind direct cointeresat în propria 

formare şi dezvoltare cognitivă.  

Prin varietatea sarcinilor didactice promovate de profesorii universitari în cadrul 

formei colective de instruire (prelegerea) şi în cadrul formelor de instruire în grup 

(seminarul, proiectele individuale de cercetare, inclusiv, tezele de cercetare), urmează 

să trecem, de altfel ca şi în învăţământul preuniversitar, de la un învăţământ pentru 

toţi la un învăţământ pentru fiecare. 

Un alt constituent determinant al demersului didactic universitar este 

angajarea personală. De obicei, angajarea studentului în propria formare este în 

funcţie de calitatea interacţiunii dintre organele de receptare a informaţiei şi stimul. 

Potrivit cercetărilor psihopedagogice, atenţia este reţinută, ca de altfel şi informaţiile 

care se vehiculează, în modul următor: 10% din ceea ce citim, 20% din ceea ce 

auzim, 30% din ceea ce vedem, 50% din ceea ce auzim şi vedem în acelaşi timp, 80% 

din ceea ce spunem, 90% din ceea ce spunem şi facem ca produse ale activității 

noastre personale sau în care suntem implicaţi. Angajarea personală a studentului în 

propria formare are la bază, în mare măsură, interesele care îl poartă şi gradul în care 

o activitate sau alta corespunde acestora. Totodată, angajarea personală într-o 

activitate este şi în funcţie de starea de potenţialitate a organelor receptoare ale 

studentului, de modul în care o informaţie sau o activitate acţionează asupra lui. Fără 

luarea în considerare a unor astfel de elemente, activitatea instructiv-educativă în 

învăţământul superior are puţine şanse de reuşită, afirmă atât teoreticienii, cât şi 

practicienii. În acest sens, cunoaşterea aprofundată a capacităţilor cognitive, afective 

sau volitive ale studenţilor este un punct de reper sigur în organizarea şi desfăşurarea 

tuturor proceselor instructiv-educative din universitate.  

Acest model de învăţământ, însă, constituie o formă compensatorie de educare, 

cu virtuţi deosebite pentru cei care au parcurs deja un program instituţional de 

pregătire şi se găsesc în situaţia de perfecţionare, de reorientare şi de schimbare 

profesională, de satisfacere a unor nevoi spirituale individuale. În universităţile 

noastre urmează să practicăm această formă avansată de organizare a procesului de 

învăţământ, inclusiv, la secţiile cu frecvenţă redusă sau la studenţii care fac a doua 

facultate, care posedă deja un anumit tip de calificare profesională. 
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În acest context, concluzionăm că optimizarea continuă a procesului de 

învăţământ superior urmează să se realizeze cu eforturi comune ale diverşilor actanţi 

educaţionali şi prin multiple modalităţi de asigurare a calităţii aici şi acum în sala de 

studii, cu anticipări realiste şi funcţionale ale situaţiilor din viitoarea carieră 

profesională. 
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ROLUL FOLCLORULUI ÎN EDUCAȚIA PREȘCOLARILOR 

Postica Larisa, doctorandă 

Universitatea de Stat din Tiraspol 

Fiecare popor îşi are rădăcinile spirituale, educaţionale în folclor, acesta 

constituind baza, temelia, sursa, începutul experienţei. Folclorul, deci, apare 

concomitent cu poporul, îl însoţeşte de-a lungul istoriei, fiind la fel de nemuritor ca şi 

cel ce-1 creează, îl făureşte, îl îmbogăţeşte şi îl perfecţionează. 

Silistraru N. afirmă că folclorul constituie unul din principalele mijloace 

educative folosite de pedagogia populară, el oglindește, totodată, și gândirea 

pedagogică a poporului și reprezintă creaţia artistică, literară, muzicală, kinetică, 

comportamentală sau ceremonială, aparţinând culturii populare spirituale [8, p.15]. 

Aici găsim indicii referitori la idealurile educative ale poporului, metodele, formele, 

procedeele de educație și instruire folosite de popor. 

Ştefanuca P. susține prin folclor se înţelege şi totalitatea producţiilor artistice de 

cunoaştere colectivă a realităţii [9].  

Conceptul de folclor include, potrivit lui N. Băieșu [1], totalitatea culturii 

spirituale a ţărănimii, obiectivată mai întâi în poezia, muzica, dansul, obiceiul, jocul 

şi arta populară.  

Folclorul transmite atitudinea poporului faţă de un fenomen sau altul al vieţii. 

La toate popoarele cultura tradiţională se bazează pe unele şi aceleaşi elemente: 

poveşti, legende, mituri, cântece, poveşti povăţuitoare, proverbe, zicători, cântece 

sau formule ritmico-melodice pentru elementele naturii, animale, plante, elemente 

ale vieţii sociale (familia, scoala, satul), formule numărători, cântece de joc 

(individuale, de grup, cu diverse obiecte); cântece și jocuri legate de anotimpuri și de 

sarbatorile de Craciun și de Anul Nou: urări, pluguşor, sorcova, colinde, cântece de 

stea, Lazărul, Caloianul etc [2]. 

Din cea mai fragedă vârstă copilul a fost înconjurat cu grijă de creaţiile poetice 

orale, în care se reflectă înţelepciunea populară. La început sunt cântecele de leagăn, 

apoi poveştile, ghicitorile, zicătorile [4, p.43]. Folclorul a ajutat copilului să facă 

cunoştinţă cu existenţa, istoria poporului său. Cu ajutorul folclorului adulţii îi 

apropiau pe copii de cultura naţională, le educau sentimentul mândriei pentru poporul 

din care face parte. 

Familiarizării copiilor cu folclorul permite cunoaşterea perlelor neamului. Una 

din sarcinile principale ale instituţiilor preşcolare este familiarizarea copiilor cu cele 

mai frumoase creaţii artistice prin intermediul cărora copiilor li se educă dragostea 

pentru literatură, li se formează anumite calităţi morale, li se comunică cunoştinţe 

elementare despre mediul înconjurător, viaţa oamenilor şi a naturii, li se formează o 

atitudine corectă faţă de frumos, în genere, care contribuie la dezvoltarea competenţei 

de comunicare. 
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Rolul folclorului în dezvoltarea multilaterală a copilului e de netăgăduit fiind 

un izvor nesecat a diverselor informaţii, ce contribuie la lărgirea experienţei de viaţă 

[8]. La această etapă se formează primele păreri, priceperi, deprinderi despre 

răutate, frumuseţe, dreptate şi nedreptate, cum trebuie să se comporte, cu cine ar dori 

să semene el. 

Operele folclorice îmbogățesc impresiile preşcolarului, îl învață a găsi 

răspunsuri la întrebările ce i-au apărut, îl educă în baza exemplului eroului literar. 

De aceea sarcina educatorului este de a le dezvălui elevilor valoarea ei 

cognitivă, trezindu-le totodată, dorinţa de-a cunoaşte operele folclorice, devenind nu 

numai izvor de cunoştinţe şi bucurii, ci şi mijloc puternic de comunicare şi de 

influenţă educativă. 

În vederea realizării acestor direcţii principale se organizează activităţi de: 

citire, povestire artistică, memorizare, repovestire şi povestire creatoare, 

dramatizare, la care coliii paticipă cu plăcere [6]. 

Un moment important în folclor este jocul de copii. Jocul de copii este o 

oglindă a copilăriei care reflectă un mod de existenţă bazat pe bună-dispoziţie şi 

veselie și îndeplineşte funcţionalităţi diverse. Se face astfel diferenţa între jocul de 

copii propriu-zis şi obiceiurile rituale practicate de copii pe motiv că inocenţa lor este 

benefică şi atrage după sine rezolvarea unei situaţii de criză, cum este cazul paparudei 

şi caloianului, sau au ca scop o urare eficace, aşa cum se întâmplă la colinde [8, 

p.179].  

Din punct de vedere funcţional, E. Comişel [3] împarte jocurile de copii în 

cântece-formule pentru elementele naturii, animale, plante, obiecte, formule 

independente de jocul organizat, formule legate de mişcare şi jocuri legate de 

evenimente din viaţa omului.  

Există şi situaţia inversă, a jocurilor practicte de adulţi în folosul copiilor, 

pentru a-i iniţia pe aceştia în cunoaşterea lumii, pentru a le verifica atenţia sau 

isteţimea, cazul ghicitorilor, numărătorilor şi poveştilor cumulative. 

Cele mai cunoscute creații din folclorul copiilor sunt cântecele-formule și 

recitativele numarători. Cântecele-formule au o vechime foarte mare pentru că 

amintesc de practicile magice, când omul încerca să îmblânzească spiritele și forţele 

devastatoare ale naturii. 

                                 ,,Iesi, soare, 

                                  Din închisoare 

                                 Și-ncalzește oase goale” [5] 

Aceste versuri exprimă dorinţa copiilor de a influenţa elementele naturii. 

Soarele, astrul cel mai strălucitor, dătător de viaţă, este prezent în imaginaţia copiilor 

și introdus în cântecele lor. Sunt constienţi că, noi, fărâme de praf în voia naturii, nu 
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putem supravieţui fără căldura lui și lumina oblăduitoare. Astfel, în zilele reci, copiii 

îi cântă si îl descântă pentru a se bucura de el. 

De asemenea, copiii au creat cântece-formule în care invocă unele plante și 

animale care primesc o anumită încărcătură metaforică: fluture, păpădie, barză, 

cioară, arici, gârgâriță, melc, etc.                          

                                        ,,Melc, melc, codobelc 

                                        Scoate coarne bourești 

                                        Și te du la baltă 

                                        Și bea apa caldă 

                                        Și te du la Dunăre 

                                        Și bea apă tulbure  

                                        Și te suie pe buștean  

                                        Și mănâncă leuştean.” [ibidem] 

Această formulă de invocare și descântec este folosită pentru a determina 

melcul să iasă din cochilia sa. Drept răsplată pentru îndrăzneala de a părăsi cochilia, 

acestuia i se oferă apă si hrană. 

      ,,Cerbuleţ frumos,                                                   Leagăn de mătase, 

      Cu coarne de os,                                                     Impletit în şase, 

      Cerbuleţ de munte,                                                Pentru copiliţe 

      Cu coarnele-n frunte,                                             Fragede mlădiţe 

      Iar în vârful lor                                                       Pentru baieţei, 

      Leagan de mohor,                                                   Mândri ghiocei”.[5] 

Cerbul impozant și demn, a avut și are o puternică influenţă asupra imaginaţiei 

micilor poeţi. Aceştia au o înclinaţie afectivă specială pentru animale, indiferent de 

rasă și specie, iubindu-le ca pe niște prieteni. Astfel, numai în vârful coarnelor 

cerbului falnic de munte copiliţele și baieţeii au găsit loc potrivit pentru leagăn. În 

text se întâlnesc diminutive:,,copiliţe”, ,,mlădiţe”, ,,baieţei”, ,,cerbuleţ”şi personificări 

specifice copilăriei:,,fragede mlădiţe”, ,, mândrii ghiocei” [4]. 

Elevii invocă în diferite momente ale jocului diverse personaje imaginare, 

cărora le atribuie caractere pozitive și negative: „auraş-păcuraş”, „aura-paraua”etc. 

                                      „Auraş-păcuraş 

                                        Scoate apa din urechi 

                                        Ca ți-oi da parale vechi 

                                        Scoate-mi-o din amândouă 

                                        Ca ți-oi da parale nouă.”[5] 

Auraş-păcuraş - personaj cu trăsaturi pozitive, este invocat în momentul 

scăldatului, când apa intrată în urechi, produce discomfort copilului. Acesta îi oferă 

parale vechi pentru a-i scoate apa dintr-o ureche și parale noi pentru amândouă 

urechile, constientizând de pe acum faptul că orice serviciu se plăteşte. 
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Aceste cântece-formule au caracter instructiv-educativ, distractiv, aduc 

contribuţii la dezvoltarea memoriei, imaginaţiei, atenției. Ca procedee artistice se 

intâlnesc: invocația, interogaţia, exclamaţia, epitetul, metafora, personificarea care 

duc la îmbogăţirea vocabularului copilului şi contribuie la formarea competenţei 

comunicative.  

Recitativele-numărători, jocurile cu cântec sau cântecele terapeutice fac parte 

din universul copiilor şi sunt în versuri sau în proză ritmată, având un conţinut 

complex de sentimente şi surprinzând toate componentele lumii copiilor. 

Numărătorile sunt folosite atunci când se fac echipe de joc sau când se 

stabileşte cine începe jocul, cine iese primul din joc sau cine trebuie să facă o anumită 

sarcină. Jocurile cu cântec întreţin o atmosferă energică şi plină de veselie în mijlocul 

copiilor, iar cântecele terapeutice alungă răul şi durerea, aducând bucurie şi bună 

dispoziţie.  

Numărători hazlii: 

„/Unu, doi, Unu, doi, /  Uite un pisoi. / Trei, patru, cinci, / Tata cumpără opinci. /” 

„Moş Andrei s-a dus la piaţă                                          „Unu, doi, trei, patru, cinci,  

Ca să cumpere o raţă                                                        Hai să facem cinci budinci,  

Şi-a căzut cu nasu-n gheaţă.                                              Mama cumpără o pară,  

Moş Andrei s-a ridicat,                                                      Cumpără şi-o portocală,  

Şi-a luat raţa şi-a plecat!”                                                 Dumneata să ieşi afară!” [5]  

Toate aceste creaţii ale copiilor au rol formativ de modelare a personalităţii, a 

gândirii și a exprimării, fiindcă ele se realizează prin cuvântul convingător şi nu prin 

cuvântul autoritar utilizat de știinţă. Cuvântul convingător pătrunde în conștiintă prin 

imagini, sentimente, potențial creativ, muzicalitate, modele, prin valorile reflexive ale 

limbii. Procesul de modelare se realizează, mai ales, prin faptul că folclorul reflectă 

procesul de formare a sentimentelor, reacțiilor, ideilor, atitudinilor, 

intenţionalităţilor, al stărilor de constiinţă, al modelelor și îi determină să le trăiască, 

să participe alături de eroi, să şi le însuşească. 

Creaţiile artistice populare sunt încărcate de un viguros mesaj optimist 

instructiv și etic, facându-l pe om mai bun și mai frumos. 

Ghicitorile circulă în mediile populare, mai ales, sub denumirea arhaică de 

cimilituri. Ghicitorile sunt un fel de joc colectiv menit să pună la încercare isteţimea 

şi abilitatea minţii. După o altă definiţie, ghicitoarea este un joc de societate foarte 

plăcut şi antrenant, care are loc în mijlocul celor rămaşi mai aproape de natură sau în 

lume. 

Farmecul şi bogăţia melodico-ritmică a cântecelor de joc, complexitatea şi 

varietatea de stiluri reprezintă tot atâtea îndemnuri pentru a implanta copiilor, mai 

ales, dorinţa de a cunoaşte şi de a practica aceste diverse obiceiuri şi tradiţii. 

129



Din fragedă copilărie până în adolescenţă, folclorul copiilor se împleteşte la tot 

pasul cu evenimentele zilei şi cu manifestările specifice vârstei. Astfel copiii 

asimilează fondul lexical, acumulează experienţă verbală, dezvoltându-şi simţul 

limbii. Cântate, recitate, jucate ori gesticulate, aceste producţii artistice pun în 

mişcare trupul, mintea şi sufletul copiilor.  
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DEZVOLTAREA GÂNDIRII CRITICE LA COPIII DE VÂRSTĂ 

PREȘCOLARĂ PRIN IMPLEMENTAREA TEHNICILOR DIDACTICE 

Prituleac Valentina, grad didactic I, educator  

Liceul Teoretic „Elimul Nou” mun. Chișinău 

     În epoca vitezei și a informaţiilor apare necesitatea găsirii celor mai eficiente 

strategii care să îi ajute pe educabili să se adapteze, acum și în viitor, la schimbări, 

care să îi pregăteacă pentru a selecta din mediu ceea ce le este util şi necesar.  

     Conform studiilor de specialitate dezvoltarea gândirii critice la preșcolari  

înseamnă a-l învăța pe copil să stabileasă cauze și implicații într-o situație de 

problemă; să pună întrebări și să caute răspunsuri dezvoltându-și curiozitatea,  creând 

situații de problemă, realizând asocieri interpretative combinând eficient lucrurile noi 

cu cele cunoscute și experiențele de viață, a lua în calcul și părerile, opiniile și 

experiențele colegilor. 

     Dezvoltarea gândirii critice constituie un obiectiv important, de tip formativ şi se 

realizează prin folosirea cu precădere a unor strategii interactive care îi scot pe copii 

din ipostaza de obiect al formării şi îi transformă în subiecţi activi,coparticipanţi la 

propria formare.  

      „A gândi critic” înseamnă a emite judecăţi proprii, a susţine propriile idei, a 

accepta părerile altora, a recunoaşte cu simţul răspunderii propriile greşeli, a le 

corecta, a primi ajutorul altora şi a-l oferi celor care au nevoie de el. Gândirea critică 

se formează printr-un proces lung, pe parcursul căruia copiii îşi formează mai multe 

deprinderi precum: de a interacţiona cu informaţia în mod activ, de a pune sub 

semnul întrebării informaţiile, de a aduce argumente pro şi contra, de a genera noi 

idei. Ioan Neacșu afirmă că „Conduita de învățare devine atât autonomă, cât și 

colaborativă, deschisă comunicării și atitudinilor pozitive față de valorile comune ale 

etosului și axiologiei umane” [3p.153]. 

     Gândirea critică are la bază reactualizarea cunoştinţelor, analizarea diferenţelor, 

observarea relaţiilor cauză-efect, extragerea ideilor din exemple, susţinerea ideilor cu 

exemple şi evaluarea informaţiilor în funcţie de valoarea de adevăr, de utilitate, de 

efectele pozitive sau negative. 

      Încă de la vârstele timpurii metodele interactive de grup sunt instrumente 

didactice care favorizează interschimbul de idei, de experienţe, de cunoştinţe, fiind 

modalitaţi moderne de stimulare a învăţării şi dezvoltării personale, care presupun 

creearea de situaţii de învăţare centrate pe disponibilitatea şi dorinţa de cooperare a 

copiilor, pe implicarea lor directă şi activă, o învăţare prin colaborare, prin 

comunicare, prin confruntarea ideilor, pe influenţa și interecțiunea membrilor unui 

grup.  

     Pentru a dezvolta gândirea critică la copii cadrele didactice trebuie să aprecieze 

diversitatea de idei și experiențe. Fiecare dintre noi indiferent că suntem sau nu cadre 

131



didactice, sau doar părinți, trebuie să conștientizăm faptul că un copil care gândeşte 

critic, este un copil a cărui imunitate faţă de fenomene ca manipulare şi dezinformare 

va fi mai înaltă, fiind capabil să distingă între adevăr şi minciună, între subiectiv şi 

obiectiv, între superficial şi autentic. 

      E.Glaser, afirmă faptul că gândirea critică reprezintă o atitudine prin care cineva 

este dispus să ia în considerare problemele întâlnite într-un mod reflexiv. 

În cercetările sale, R. Enni explică faptul că gândirea critică este gândirea 

raţională, reflexivă care este concentrată pe a decide ce să credem sau ce să facem.  

     Gândirea critică este modalitatea superioară de manifestare a gândirii care 

sintetizează și integrează aspecte și proceduri ale celorlalte moduri de gândire. A 

gândi critic înseamnă, printre altele, a gândi pragmatic și realist, divergent și pozitiv, 

euristic și creator, algoritmic și eficient.  

     Învăţarea gândirii critice la vârsta timpurie este eficientă dacă sunt respectate 

anumite condiţii: 

- crearea unor situaţii de învăţare şi alocarea timpului necesar; 

- încurajarea copiilor să gândească independent, să speculeze, să reflecteze; 

- acceptarea diversităţii de opinii şi idei; 

- implicarea activă prin confruntare de idei, cooperare şi colaborare pentru găsirea 

soluţiilor adecvate; 

- convingerea copiilor că nu vor fi ridiculizaţi pentru opiniile exprimate; 

- încrederea în capacitatea fiecăruia de a gândi în mod critic; 

- aprecierea pozitivă a gândirii critice. 

     Astfel, gândirea critică joacă un rol important în schimbarea socială; ajută la 

descoperirea erorilor şi prejudecăţilor; este o cale spre libertate faţă de adevăruri 

trunchiate şi minciuni; sporeşte dorinţa de a schimba un punct de vedere pe măsură ce 

examinăm şi reexaminăm idei ce par evidente. Astfel de gândire necesită timp şi 

dorinţa de a spune două cuvinte: nu ştiu; gânditorii critici disting între fapte şi opinie; 

pun întrebări; fac observaţii detaliate; descoperă asumţii şi definesc termenii lor; fac 

aserţiuni pe baza logicii şi a unor probe solide. 

     Pentru dezvoltarea gândirii critice este necesară realizarea în practică a 

dezideratelor educaționale de ordin formativ și informativ prin utilizarea unor 

strategii de acțiune adecvate și eficiente.  Prin aplicarea metodelor  și tehnicilor activ-

participative în carul activităților, cadrul didactic stimulează formarea de capacităţi 

ca: spiritul critic constructiv, independenţa în gândire şi acţiune, găsirea unor idei 

creative, îndrăzneţe de rezolvare a sarcinilor de învăţare. 

      Copiii descoperă o nouă experienţă inter-relaţionând în grupuri de învăţare activă: 

aceea de a studia, investiga şi căpătă încredere în capacităţile individuale şi ale 

grupului. Învăţarea prin metode interactive de grup dezvoltă gândirea democratică a 

copiilor, prin exersarea gândirii critice, deoarece copiii învaţă să accepte şi să 
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analizeze toate ideile propuse, nu pe cel care le-a emis, învaţă să critice 

comportamentul unui personaj din poveste, sau faptele unui copil, nu critică copilul 

sau personajul respectiv. 

     Una din condiţile de dezvoltare a gândirii critice este implicarea activă a copiilor 

în realizarea unei învăţări prin colaborare şi cooperare. “Activ” este copilul care 

depune efort de reflecţie personală, care intreprinde o acţiune mintală de căutare, de 

cercetare şi redescoperire a adevărurilor, de elaborare a noilor cunoştinţe.  

     În cele ce urmează vin cu câteva exemple de tehnici pe care le-am utilizat în 

cadrul activităților, care contribuie la dezvoltarea gândirii critice la preșcolari: 

      Pălăriile Gânditoare este o tehnică de stimulare a creativității copiilor și se 

bazează pe interpretarea de roluri în funcție de pălăria pe care o poartă. Copiii sunt 

liberi să spună ce gândesc, dar să fie în acord cu rolul pe care-l joacă. Culoarea 

pălăriei este cea care definește rolul: 

Pălăria albă – este povestitorul, cel ce redă pe scurt conţinutul textului, este neutru – 

informează. 

Pălăria albastră – este liderul, conduce activitatea, extrage concluzii – clarifică. 

Pălăria roşie – îşi exprimă emoțiile, sentimentele, supărarea, faţă de personajele 

întâlnite, nu se justifică – spune ce simte. 

Pălăria neagră – este criticul, prezintă aspectele negative a întâmplărilor, exprimă 

doar judecăți negative – identifică greselile. 

Pălăria verde – este gânditorul, care oferă soluţii alternative, idei noi,dă frau 

imaginatiei (Ce trebuie facut?) – generează idei noi. 

Pălăria galbenă – este creatorul, simbolul gândirii pozitive şi constructive, 

explorează optimist posibilitățile, creează finalul – efortul aduce beneficii.  

Am folosit această metodă în cadrul activității de Literatura artistică la povestea 

„Cei trei purceluşi”. 

Materiale: 6 pălării: alb, roşu, galben, verde, albastru şi negru. 

S-au format 6 grupuri de copii care s-au aşezat la măsuţele cu pălăriile colorate. Am 

explicat acestora că sub fiecare pălărie vor găsi soluții, răspunsuri la întrebări, se vor 

consulta și vor interpreta același rol fie completându-se, interpretând pe rând sau fiind 

reprezentați de un lider. 

Am explicat rolurile fiecărei pălăriuţe în parte şi pentru a fi în sprijinul copiilor, am 

venit cu întrebări ajutătoare pentru fiecare pălăriuţă: 

Pălăria albă - Ce informaţii avem (ce ştim) despre purceluşii din poveste? 

Gânditorul pălăriuţei se concentrează şi relatează exact faptele din poveste. 

Pălăria roşie - Spune ce simţi despre faptul că lupul a vrut să mănânce purceluşii... 

Gânditorul pălăriuţei roşii spune: Aşa simt eu în legătură cu… sau Nouă nu ne-a 

plăcut cum au procedat purceluşii... sau Voi cum aţi fi procedat? 

Pălăria neagră - Când au greşit purceluşii? 
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Gânditorul pălăriuţei negre punctează ce este rău, incorect. Explică ce nu se 

potriveşte şi de ce ceva nu merge, care sunt riscurile, pericolele, greşelile 

purceluşilor. Purceluşul cel mic şi mijlociu a greşit pentru că....  

 Pălăria galbenă - Ce au învățat purceluşii din ce li s-a întâmplat? 

Gânditorul pălăriuţei galbene se concentrează asupra aprecierilor pozitive, găseşte 

beneficii.  

Pălăria verde - Ce i-ați sfătui voi pe purceluşi ca să nu se mai repete întâmplarea prin 

care au trecut? Cum ar fi trebuit să procedeze? Voi cum ați fi procedat? 

Gânditorul pălăruţei verzi oferă soluţii. 

Pălăria albastră – Este bine că fratele cel mare al purceluşilor şi-a ajutat fraţii? Cu ce 

personaj din poveste aţi vrea să semănaţi şi de ce? 

Cu ajurorul acestei pălării  am realizat un mic rezumat al concluziilor tuturor 

celorlalte pălării, fiecare având dreptul să îşi spună părerea despre ideile emise.  

     Tehnica Ingineria Ideilor   [1. P.443] este o tehnică care exersează gândirea liberă 

a copiilor asupra unei teme şi facilitează realizarea unor conexiuni între idei pe baza 

găsirii altor sensuri ale acestora, actualizând cunoştinţele anterioare.  

În cadrul activității de Formarea reprezentărilor matematice  am utilizat această 

tehnică la subiectul „Figurile geometrice”. Am prezentat copiilor 3 plicuri în care 

sunt imagini reprezentând trei tipuri de figuri geometrice: pătrate, cercuri, triunghiuri. 

Copiilor li s-a oferit rolul de ingineri constructori. Fiecare grup a primit plicuri cu 

figurile date, primind sarcina de a construi o casă cu ajutorul figurilor primite. 

Preșcolarii au lucrat cu plăcere, realizând un produs final comentat, evidențiindu-se 

caracteristicile principale ale acestor figuri. La finalul jocului, copiii au fost încurajaţi 

să vorbească despre cum s-au simţit împreună, în rol de ingineri.  

     Tehnica Explozia Stelară am folosit- o în cadrul activității de Literatiura artistică 

la povestea „Mănușa”. 

     CE? 

Ce anotimp era afară?      

Ce a perdut vânătorul ?     

Ce a întreprins câinele pentru a-l ajuta pe vânător?      

     CINE?  

Cine a intrat primul în mănușă?  

Cine a intrat ultimul în mănușă?  

Cine a găst primul mănușa pierdută? 

     CÂND?        

Cînd a observat vânătorul că-i lipsește mănușa?   

Cînd au părăsit animalele mănușa?   

Cînd vânătorul și-a primit mănușa?  

     UNDE?  
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Unde s-a pornit vânătorul pe timp de iarnă? 

Unde a pierdut vânătorul mănușa?  

Unde au fugit animalele? 

     Copiii au manifestat un interes sporit, curiozitate, activism și dorință de a se 

exprima în raport cu acțiunile personajului principal, al celui secundar.  

     Tehnica Insulelor presupune munca în grup. Au fost  create spații educative pentru 

a promova gândirea și învățarea eficiente, încurajând copiii să își exprime opiniile cu 

privire la soluțiile propuse de colegii lor.  Am aplicat această tehnică la activitatea 

Dezvoltarea personală, educația pentru familie și viață în societate, tematica fiind: 

„Drepturile copilului” (identitate, egalitate, protecţie, îngrijiri speciale, familie). La 

fiecare spațiu, din timp amenajat, am plasat câte un poster ce redă imaginea unei 

insule cu numele dreptului reprezentat. Fiecare insulă va conține câte un moment 

sugestiv și pe parcursul activității, copiii vor trece pe la toate insulițele create. 

Insula Identității: reprezentarea grafică a numelor. (Fiecare copil primește fișa cu 

numele său); 

Insula Familiei: audierea și interpretarea unui cântec despre familie; 

Insula Protecției: jocul didactic „Cloșca cu puii” 

Insula Egalității: vizionarea unui filmuleț ce abordează diferențe și asemănări dintre 

oameni, acceptarea lor; 

Insula Serviciilor: analiza imaginilor sugestive cu diverse profesii (medic, educator, 

bucătar, etc.) care oferă servicii speciale persoanelor.  

     Utilizarea metodelor interactive de predare-învăţare în activitatea didactică 

contribuie la îmbunătăţirea calităţii procesului instructiv-educativ: dezvoltarea 

motivaţiei pentru învăţare; dezvoltarea gândirii critice; angajează intens toate 

procesele pshice de cunoaştere; asigură copilului condiţiile optime de a se afirma 

individual şi în echipă.  
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MODALITĂȚI DE DEZVOLTARE A POTENȚIALULUI CREATIV ÎN 

ACTIVITATEA MANAGERIALĂ DIN INSTITUȚIILE PREȘCOLARE 

Sacaliuc Nina, conferențiar universitar, doctor în științe 

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți 

Creativitatea reprezintă domeniul pe care îl abordăm în vederea descoperirii de 

noi raporturi între evenimente, fenomene, generând astfel idei utile şi originale în 

raport cu o situaţie dată, astfel devenind un manager creativ, novator de idei. 

A fi creativ este o misiune dificilă şi în acelaşi timp este o necesitate. De câte 

ori poate ne-am adresat întrebarea cum să găsim o idee creativă care să ne scoată din 

impas? Ce fel de mediu ar fi necesar pentru a ne veni ideile creative. Cum pot 

managerii să stimuleze creativitatea în cadrul instituţiilor?  

Arta de a conduce înseamnă a forma la manageri priceperea de a trece de la 

teorie la acţiuni, de la reguli şi indicaţii la realizarea unor lucruri concrete.  

Managerul este considerat ca fiind omul noilor cerinţe de dezvoltare a 

societăţii, el executând o profesiune cu un grad ridicat de cunoştinţe şi practici, a 

căror însuşire cere un lung şi complex proces de formare şi perfecţionare, dar pentru 

aceasta să-şi dezvolte permanent creativitatea managerială şi anume: felul de 

abordare originală a problemelor, gândirea alternativă, modul de a prevedea probleme 

acolo, unde pentru alţii totul este clar, tendinţa de a perfecţiona procesul        

educativ-instructiv [1]. 

A fi creativ înseamnă ceva nou, original şi adecvat realităţii. Dezvoltarea 

creativităţii la manageri presupune stimularea lor în a emite ipoteze, capacitatea de a 

elabora strategii de lucru şi, evident, capacitatea de a aprecia produsele rezultate. 

Deci, creativitatea înseamnă a gândi, a căuta, a descoperi şi a imagina. 

În esenţă, creativitatea managerială este forma de rezolvare a problemelor. Este 

una specială, deoarece implică probleme la care nu există răspunsuri simple, 

probleme pentru care răspunsurile convenţionale nu funcţionează. 

Un manager creativ trebuie să se axeze pe următoarele principii educaţionale 

[3]: 

 crearea unui climat apropiat de interesele persoanei pentru realizarea 

obiectivelor proiectate; 

 democratizarea, care asigură respectarea drepturilor şi libertăţilor personalităţii; 

 îmbinarea aspectelor teoretice şi cultivarea abilităţilor legate de realitatea 

activităţii manageriale; 

 continuitatea şi caracterul succesiv în abordarea conceptelor, orientarea spre 

activitate. 

Persoana implicată în procesul conducerii are nevoie de creativitate, de nivel 

supramediu pentru a atinge eficienţa şi performanţa. Această cerinţă presupune 

cunoaşterea propriului potenţial creativ, stimularea, deblocarea, exersarea şi 
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dezvoltarea lui prin antrenament individual şi/sau de grup, manifestarea în 

comportamentul managerial.  

Creativitatea în management constituie un complex de capacităţi, aptitudini şi 

însuşiri psihice fundamentale ale personalităţii, care, în condiţiile favorabile permit 

managerului să-şi demonstreze capacităţile sale. 

Atât inteligenţa, cât şi creativitatea managerului au un anumit specific: 

însuşirea de a înţelege firea omului, acţiunile lui; priceperea de a practica 

interacţiunea, flexibilitatea, inteligenţa verbală. Aceste necesităţi pot fi exprimate prin 

dorinţa de a deveni un manager lider şi nu pur şi simplu conducător, prin dorinţa de a 

obţine anumite performanţe care să corespundă idealului schiţat [2]. 

Analiza prealabilă de dezvoltare a creativității la managerii instituțiilor 

preșcolare ne-a permis să constatăm că la etapa actuală acestei probleme trebuie să i 

se acorde o atenție deosebită. 

Pornind de la problema de cercetare ce ţine de dezvoltarea creativităţii 

manageriale în activitatea de conducere în instituţiile preşcolare, am iniţiat o 

activitate experimentală. 

În scopul stabilirii nivelului de dezvoltare a potențialului creativ în activitatea 

managerială, poziției de viață și idealul său, am chestionat managerii supuși 

experimentului. 

Analizând răspunsurile la întrebările chestionarului am constatat următoarele: 

Din cele 4 variante la întrebarea „Ce m-a făcut să mă încadrez în activitatea 

managerială?” – 5 manageri au ales varianta (a) – interesul faţă de această funcţie; 2 

manageri varianta (b) – dorinţa de a fi conducător; 2 manageri varianta (c) – ştiam că 

altcineva nu poate fi; 3 manageri – varianta (d) – n-am avut altă variantă. 

La întrebarea „Ce-mi place în activitatea managerilor?” – 5 manageri au ales 

varianta (a) – să conduc; 4manageri – varianta (b) – să lucrez cu oamenii; 3 manageri 

– varianta (c) – să comunic cu subalternii. 

Analizând varianta de răspuns la întrebarea „Ce cunosc eu despre meseria de a 

conduce?” am stabilit următorul fapt: 5 manageri au ales varianta (a) – ce rol joacă în 

activitatea managerială talentul (vocaţia); 3 manageri varianta (b) – din ce şi cum se 

formează arta de a conduce a managerului contemporan; 4 manageri varianta (e) – 

pot confirma că întotdeauna înţeleg subalternii; gândesc creator, comunică 

profesional, pot dirija cu oamenii. 

La întrebarea a patra „Orientarea managerială şi idealul” – 6 manageri se 

orientează la scopul vieţii, motivul (interesul), ceilalţi 6 manageri tind spre ideal. 

Analizând aceste rezultate, am determinat că pentru a dirija lucrul, managerul 

trebuie să-şi închipuie bine idealul, adică modelul spre care el tinde pentru ca să 

devină un conducător cu capacităţi creative deosebite. 
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Pentru obţinerea unor performanţe în activitatea managerială sunt necesare şi o 

serie de competenţe psihosociale ale managerului, ce stă la baza profilului 

managerului creativ: 

 competenţa în comunicare;  

 sociabilitatea; 

 competenţa în relaţionare în general şi în relaţiile publice; 

  capacitatea empatică;  

 abilităţi şi atitudini prosociale;  

 asertivitate; 

 abilităţi în abordarea, controlul şi rezolvarea conflictelor; 

 abilităţi în self-management în general şi abilitatea în creşterea nivelului stimei 

de sine şi utilizarea ei în comportamentul de autoprezentare, în relaţiile cu alţii; 

 abilităţi creative (fluenţă, flexibilitate, originalitate, sensibilitate la probleme) 

în asumarea rolurilor, îndeplinirea funcţiilor manageriale şi conducerea 

echipei. 

Rezultatele experimentului de constatare ne demonstrează că este neapărat 

necesar de creat condiţii optime pentru a stimula creativitatea managerială care 

trebuie să se realizeze în contextul unei strategii clare, transparente şi flexibile. 

Reperele teoretice și rezultatele constatative ne-au servit drept fundament în 

elaborarea unei programe experimentale de stimulare și dezvoltare a creativității 

manageriale. 

Am stabilit următoarele condiţii: 

 Intensificarea activităţilor formative conform tehnologiilor moderne, ce vor 

orienta instruirea spre creativitate. 

 Formarea calităţilor productive, a activismului, a atitudinii creative faţă de 

muncă în activitatea managerială. 

 Corelaţia dintre calităţile manageriale şi exigenţa faţă de activitatea creativă.  

 Autoinstruirea, autoeducaţia, autoperfecţionarea, autocontrolul. 

Luând în considerare condiţiile respective, împreună cu cei 12 manageri supuşi 

experimentului am elaborat o programă experimentală orientată la stimularea 

creativităţii. Programa respectivă a fost implementată în cadrul seminarelor metodice, 

consiliilor pedagogice organizate cu managerii supuşi experimentului. În continuare 

prezentăm modalităţile de desfăşurare a şedinţelor orientate la stimularea creativităţii 

managerilor cuprinşi în experiment. 

La prima activitate s-a discutat subiectul „Profesionalismul managerului şi 

creativitatea”. S-a pus în discuţie în primul rând acest subiect, deoarece creativitatea 

în pedagogie este un complex de capacităţi, aptitudini şi însuşiri psihice şi spirituale 

fundamentale ale personalităţii care în condiţii favorabile îi permit să-şi desfăşoare 
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potenţialul creativ şi, deci, să-şi formeze competenţele sale necesare activităţii de 

conducere. 

Managerii cuprinşi în experiment au fost orientaţi din timp la discuţia 

următoarelor întrebări: 

1) Ce înţelegem prin creativitate, creativitate managerială? 

2) Potenţialul creativ al managerului contemporan. 

3) Aptitudinea pedagogică şi capacităţile capabile să asigure eficienţa activităţii 

de dirijare. 

Din punct de vedere teoretic s-a definit creativitatea ca o capacitate de a 

modela experienţa în forme noi şi diferite, capacitatea de a percepe mediul şi de a 

comunica altora experienţa unică acumulată. 

Pentru practicarea unui management creativ managerii trebuie să fie flexibili în 

gândire, să genereze cu rapiditate un număr mare de idei, să poată folosi metode 

variate de abordare a problemelor, să se poată adapta cu uşurinţă la schimbări. 

S-a accentuat faptul, că unii manageri nu cunosc profund procesul creativ, 

elementul creativ în activitatea de conducere, de aceea instituţiile nu pot rezolva un 

şir de probleme cum sunt: determinarea potenţialului creativ, stimularea creativităţii. 

Ca rezultat nu se înţelege corelaţia dintre creativitatea managerială şi nivelul 

competenţei manageriale. 

Managerii au participat activ în discuţie. Ei au prezentat informaţii unde au 

descris aptitudinea pedagogică ce se înscrie la nivelul personalităţii, în şirul 

aptitudinilor individuale, situându-se alături de alte componente: inteligenţa, 

agerimea minţii, tenacitatea etc. 

În timpul discuţiei managerii au făcut analiza capacităţilor capabile să asigure 

eficienţa acţiunii educative. S-au evidenţiat două grupe de capacităţi: 

psihopedagogice şi psihosociale. 

În urma analizei capacităţilor ce fac parte din prima grupă, managerii au pus 

accent pe următoarele: capacitatea de a înţelege, de a pătrunde în lumea interioară a 

subalternului; capacitatea de a crea noi modele, conform cerinţelor situaţiei 

educative. 

S-au discutat cu un viu interes şi capacităţile ce întrunesc a doua grupă: 

capacitatea de a adapta; capacitatea de a stabili cu uşurinţă relaţii; capacitatea de a 

influenţa subalternii; capacitatea de a fi comunicativ; capacitatea de a practica diferite 

modalităţi de conducere. 

Discutând pe marginea întrebării „Cum trebuie să arate managerul creativ?” – 

managerii au pus accent pe creativitatea pedagogică, care cere o inteligenţă specifică 

şi corelează direct cu inteligenţă verbală, cu cea comunicativă, de proiectare a 

interacţiunii, de improvizare a metodelor de conducere. 

139



În concluzie s-a menţionat următoarele: este important să se stabilească, dacă 

managerul are grija de posibilităţile creative ale subalternilor, cum preţuieşte în 

gândirea creativă el individualitatea subordonaţilor, ce situaţii creează pentru a-i 

angaja. Managerul creativ trebuie să fie în permanent contact cu cadrele instituţiei 

preşcolare, să le motiveze şi să se motiveze pentru o activitate creativă în instituţia 

preşcolară. 

Activitatea cu subiectul „Competenţa managerului şi creativitatea” – 

managerii cu experienţă au luat cuvântul şi au subliniat că profesionalismul ţine 

direct de competenţa managerială, care este îmbinarea şi utilizarea armonioasă a 

cunoştinţelor, deprinderilor şi atitudinilor în vederea obţinerii rezultatelor aşteptate în 

activitatea managerială. 

Au fost evidenţiate calităţile principale ale personalităţii managerului: 

 Pregătirea de specialitate, care îl face să fie specialist de înaltă calificare şi 

competenţă. 

 Capacitatea de creaţie ştiinţifică, orizont cultural larg. 

 Pregătire, competenţă, tact şi măiestrie pedagogică. 

 Capacitate de perfecţionare profesională continuă. 

 Profil moral-civic demn şi capacitate managerială. 

S-a subliniat faptul că pregătirea de specialitate constituie calitatea esenţială şi 

fundamentală pentru exercitarea cu competenţă şi eficienţă a muncii de pedagog, 

fiindcă cere responsabilitate, eforturi, pasiune, iubire de adevăr, de a şti cât mai mult. 

S-a ajuns la concluzia că cultura de specialitate înseamnă stăpânirea la cel mai înalt 

nivel a conţinutului procesului pedagogic, încât competenţa profesională să nu 

prezinte nici o fisură. S-a accentuat că cultura pedagogică la rândul ei presupune o 

temeinică pregătire psihologică, pedagogică şi metodică să se îmbine cu cea de 

specialitate, ridicând astfel valoare pregătirii profesionale şi manageriale. 

În discuţiile aprinse s-a ajuns la un numitor comun ce se referă la managerii 

contemporani: managerul, un bun cunoscător al tehnologiei didactice şi un participant 

de succes al funcţiei manageriale, dar în acelaşi timp şi unul care manifestă iniţiativă, 

este creativ, flexibil. Pentru asigurarea acestor resurse managerul are nevoie să 

dovedească o bogată cultură generală. 

Au fost subliniate aşa calităţi preţioase ca tactul şi măiestria de a conduce. 

Managerilor supuşi experimentului li s-a propus să discute trăsăturile unui 

manager creativ:  

- cunoaşterea problemelor de bază;  

- cunoştinţe profesionale relevante;  

- sensibilitate consecventă la evenimente; 

- competenţe analitice, de rezolvare a problemelor, de luare a deciziilor şi de 

judecată;  
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- abilităţi şi competenţe sociale; 

- rezistenţă emoţională, creativitate; 

- agilitate mintală, cunoaşterea de sine; 

- reactivitate, adică tendinţa de a reacţiona productiv la evenimente. 

În concluzie s-a menţionat faptul că un manager creativ pledează pentru 

colectivele în care fiecare poate tinde spre formare continuă, creştere profesională, 

descătuşare creativă. Astfel, un colectiv dirijat de un manager creativ demonstrează: 

stilul adecvat al managerului, micşorarea situaţiilor de stres, cantitatea de idei care se 

propune, alternative de soluţii, posibilităţi de inovare, decizii comune. 

Şedinţa cu subiectul „Activitatea inovaţională în instituţiile preşcolare” a fost 

desfăşurată sub formă de „Masă rotundă”. Managerii supuşi experimentului au 

pregătit întrebările la tema, apoi au avut loc discuţii. Fiecare respondent şi-a expus 

opinia. 

Din punct de vedere teoretic s-a stabilit sensul şi semnificaţia noţiunii 

„inovaţie” ca o înnoire introdusă într-un domeniu de activitate. Managerii au venit cu 

diferite concepte ce ţin de inovaţii:  

 Inovaţia în aspectul psiho-social defineşte crearea şi informarea înnoirilor 

pentru schimbările importante în practica socială (Dicţionarul psihologului 

practic). 

 Nou, apărut de curând, în schimbul vechiului iarăşi deschis, care face parte din 

trecutul apropiat sau din timpul prezent, dar puţin cunoscut (Dicţionarul limbii 

ruse). 

 Inovaţia constituie un proces complex pentru crearea, răspândirea, introducerea 

şi utilizarea metodelor practice, concepţiei – înnoirii pentru satisfacţia 

cerinţelor omului s-au ascultat opiniile proprii ale managerilor cu referire la 

inovaţii, unde s-a accentuat că orice inovaţie implică o anumită schimbare în 

stare de lucruri existentă, un dezechilibru al stabilităţii activităţii. 

S-au ascultat opiniile proprii ale managerilor cu referire la inovaţii, unde s-a 

accentuat că orice inovaţie implică o anumită schimbare în stare de lucrări existentă, 

un dezechilibru al stabilităţii activităţii. S-a accentuat faptul că efectul inovaţiilor 

constă în rezultatul prognozat sau efectiv, care se manifestă prin creşterea volumului 

şi calităţii activităţii manageriale, îmbunătăţirea condiţiilor de muncă, ridicarea 

nivelului profesional şi de cultură al angajaţilor. 

A apărut întrebarea: Fiecare colectiv are dreptul la activitatea inovatoare? S-a 

menţionat că foarte mult depinde de manager în primul rând şi de subordonaţi care 

implementează noul în activitatea profesională. În faţa managerului unităţii de 

învăţământ, ce-şi planifică activităţi inovatorii, stau următoarele cerinţe: 

 a deosebi scopul real de cel fals; 

 a prezenta colegilor săi plănuirea clară, corect formulată; 
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 ideile propuse să trezească interesul de realizare în practică; 

 colectivul să dispună de un grup de pedagogi-adepţi; 

 a fi pe poziţie clară, a nu da înapoi, neobţinând un rezultat pozitiv. 

În concluzie s-a menţionat faptul că pentru a înţelege reacţia la inovaţii, trebuie 

să fim de acord că unii uşor suportă schimbările, iar alţii mai greu. Orice manager e 

dator să nu uite de acest lucru. 

A apărut întrebarea: Care sunt condiţiile ce determină atitudinea subordonaţilor 

faţă de inovaţii? Respondenţii au pus accent pe atitudinile pozitive faţă de inovaţii, ce 

au loc atunci când: 

 nu sunt satisfăcuţi cu rezultatele procesului de învăţământ; 

 este nevoie de o activitate creativă, de recunoaşterea schimbărilor în societate; 

 se dă o notă pozitivă colegilor săi;  

 se simte stilul democratic în colectiv; 

 activităţile inovatorii sunt aplicate în practică. 

S-au evidenţiat şi relaţiile indiferente în inovaţii. Managerii au căzut de acord 

că aceste relaţii indiferente pot apărea atunci când lipsesc motive în inovaţie; lipsesc 

interesele faţă de inovaţii; se dă aprecierea negativă colegilor creativi; relaţiile sunt 

încordate în colectiv. 

În concluzie. Eficienţa managerului se amplifică dacă se recurge la grupul de 

creaţie. Activităţile formative desfăşurate în decursul anului au avut succes pentru 

realizarea unui management creativ. Însă vom remarca că domeniul creativităţii 

manageriale este foarte vast şi încă insuficient explorat, oferind posibilitate 

instituţiilor preşcolare şi, deopotrivă managerilor de a studia acest domeniu şi de a 

pune în practică ideile novatoare, realizând un climat favorabil creativităţii la toate 

nivelurile de decizie. 
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Problema creativității a fost și este în centrul discuțiilor pe parcursul multor 

decenii. Având în vedere complexitatea fenomenului creativ, savanții pedagogi și 

psihologi consideră dificil formularea unei definiții unanim recunoscută. Și totuși, 

Descartes, Bacon, Berkley, J.P. Guilford, A.Roșca au definit creativitatea ca produs, 

potențialitate, proces, creare, zămislire, făurire, abilitate, ingeniozitate, eleganță, 

originalitate, dimensiune complexă a personalității etc. De asemenea, W.J. 

Getzles,J.P. Guilford, V.A.Crutețchi, Elena D. ș.a., au definit trăsăturile creativității 

ca – noutate, originalitate, valoare, utilitate, aplicabilitate. O atenție deosebită se 

acordată dimensiunilor creativității care implică: imaginația ca abilitate mentală; 

judecata și selectarea obiectelor; gustul care asigură diferențierea ideilor frumoase de 

cele ridicole; produsul creativ sau potențialul creativ. 

O altă viziune cu privire la factorii creativității este expusă de către M. Roco, E. 

Muhina care consideră că, în dezvoltarea creativității sunt implicați factorii cognitivi 

și noncognitivi. Cei cognitivi se remarcă prin inteligență, gândire, imaginație, 

memorare, iar factorii noncognitivi sunt cei emoționali, factorial, motivaționali, 

atitudinali, volitivi.  

Este cunoscut faptul că, copilul se naște cu unele predispoziții, însă, aceste 

predispoziții trebuiesc dezvoltate prin motivare, instruire, exersare și monitorizare.  

Potențialul creativ poate fi valorificat și îmbogățit deja de la vârsta preșcolară în orice 

activitate, și în special, la cele de artă plastică. Niciodată nu este târzii dezvoltarea 

creativității.  

Însă, cu cât această acţiune începe la o vârstă mai timpurie şi continuă de-a 

lungul anilor, cu atât va fi mai productivă, conducând la obţinerea unor realizări 

creative valoroase. Este necesar să ne instruim în acest sens, să punem un mare 

accent pe dezvoltarea creativităţii, pe realizarea unui confort psihic şi al libertăţii 

necesare pentru creaţia copilului. La fiecare nivel de vârstă, copilul trebuie să fie 

învăţat cum să înveţe şi cum să se exprime creator. 

Complexitatea și dinamismul lumii contemporane presupune dezvoltarea 

creativității în vederea unei bune adaptări, integrări sociale și profesionale. De aceea, 

se consideră oportun dezvoltarea creativității din copilărie.  Ideea dezvoltării 

creativităţii copiilor pusă insistent în ultima vreme, creează educatorului o serie de 

probleme privind modul de manifestare a creativităţii, factorii şi metodele de 

stimulare a creativităţii, modalităţi de evaluare a creaţiilor plastice ale copiilor. 

Preşcolaritatea se consideră vârsta la care este imperios necesară stimularea 

potenţialului creativ al copilului, necunoscut sau neexprimat încă, prin cunoaşterea şi 

VALORIFICAREA POTENȚIALULUI CREATIV  

AL COPIILOR  PRIN ARTELE PLASTICE 
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încurajarea aptitudinilor, prin mobilizarea resurselor existente, susţinerea manifestării 

lor printr-o mobilizare intrinsecă. De la această vârstă trebuie cultivate valori 

artistice: originalitatea, perseverenţa, interesele cognitive. 

Mult timp s-a considerat că actul creativ este caracteristic doar unui număr 

restrâns de persoane. Creativitatea se dovedește a fi o trăsătură general-umană, care 

există în formă latentă la toți oamenii într-o măsură mai mică sau mai mare. Ea nu se 

realizează de la sine, ci este nevoie de acțiuni sistematic organizate bazate pe 

cunoaștere. Creativitatea, în sensul cel mai larg, reprezintă acea capacitate complexă 

a omului, acea structură caracteristică a psihicului care face posibilă opera creatoare. 

L. Taylor vorbeşte despre cele cinci niveluri ale creativităţii, dintre care, la vârsta 

preşcolară singurul nivel ce poate fi atins este cel al creativităţii expresive. Acest tip 

de creativitate se caracterizează printr-o exprimare liberă şi spontană a persoanei, fără 

ca aceasta să fie preocupată ca produsul activităţii sale, să aibă un anumit grad de 

utilitate sau valoare. (de ex. desenul, colajul, activităţile de modelare etc.)  

Educația plastică reprezintă factorul esențial al educației și dezvoltării 

personalității copilului care se realizează prin cunoașterea frumosului din natură, 

societate receptat, evaluat și cultivat la nivelul sensibilității, al raționalității și al 

creativității umane. Activitățile artistico-plastice constituie un important mijloc de 

dinamizare a vieții copilului, a proceselor sale intelectuale, afectiv-voliționale și 

motivaționale. Totodată, activitatea plastică în mod sporit dezvoltă creativitatea, 

spiritul de observație, atenția, reprezentările spațiale, imaginația creativă, interesul și 

plăcerea de a desena, colora, de a modela, interesul pentru operele de artă. De aceea, 

educatorul trebuie să organizeze activități în care copilul va obține efecte plastice, 

forme spontane, adecvat va aplica tehnici tradiționale și netradiționale, va cunoaște 

elementele limbajului plastic, va identifica forme și culori din mediu, va compune în 

mod original, va folosi corect spațiul plastic.  Când credeți că copilul a obosit să 

citească, să scrie, când atenția lui a slăbit când procesul de înțelegere s-a întrerupt, 

puneți-l pe copil să deseneze, modeleze, să creeze sau să cânte”, scria Ușinschi C.D. 

Suhomlinschi V. considera că „Intelectul copilului se află pe vârful degetelor lui”. 

Încă din preșcolaritate putem vorbi despre acel potențial admirabil al omului – 

creativitatea. Responsabili pentru stimularea creativității copilului sunt părinții, 

cadrele didactice, mediul social. Creativitatea se dezvoltă prin motivare, încurajare și 

apreciere.  Preşcolaritatea este apreciată tot mai mult ca vârsta care cuprinde cea mai 

importantă experienţă educaţională din viaţa unei persoane; pe parcursul ei 

înregistrăm ritmurile cele mai pregnante în dezvoltarea individualităţii umane şi unele 

din cele mai semnificative achiziţii cu ecouri evidente pentru etapele ulterioare ale 

dezvoltării sale.  La această vârstă, creaţia, chiar dacă nu are valoare pentru 

„omenire”, este extrem de importantă pentru „devenirea umană” a copilului. Omul 

adult nu poate ajunge la forme superioare de expresie a creativităţii, dacă pe treptele 
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timpurii ale evoluţiei sale nu s-a dezvoltat potenţialul creativ, nu a fost încurajat să 

aibă manifestări independente şi originale în răspunsuri şi soluţii la problemele 

apărute în copilărie şi tinereţe.  

Profilul psihologic al vârstei preşcolare cuprinde multiple premise favorizante 

pentru cultivarea şi stimularea potenţialului creativ. Avem în vedere dinamismul, 

impetuozitatea şi expresivitatea proprie acestei vârste, acel freamăt permanent sau 

acea vibraţie şi efervescenţă lăuntrică ce conferă copiilor note specifice de dinamism 

creativ, disponibilităţi de exteriorizare spontană şi autoexpresie însufleţită, analoage 

oricărui elan creator. 

Receptivitatea şi curiozitatea copilului, bogăţia imaginaţiei, tendinţa sa spontană 

către nou, pasiunea pentru fabulaţie, dorinţa lui de a realiza ceva constructiv, 

atmosfera sau climatul psihosocial în care îşi desfăşoară activitatea copilului pot fi 

„alimentate” şi puse adecvat în valoare prin solicitări şi  antrenamente 

corespunzătoare care astfel pot oferi multiple elemente pozitive în stimularea şi 

cultivarea potenţialului intelectual și creativ propriu vârstei preşcolare.  La vârsta 

preşcolară copilul are tendinţa de a se exprima în desenele sale, bazându-se pe 

experienţa personală. De aceea este bine să se acorde copilului libertatea de idei, de a 

găsi mijloace şi forme de prezentare a propriilor impresii despre lume, în care să se 

reflecte emoţiile şi sentimentele trăite. Activităţile artistico-plastice constituie un 

mijloc de dinamizare şi exprimare a vieţii copilului. Motivaţia copilului pentru 

activităţile artistico-plastice este nevoia de exprimare a propriilor trăiri, nevoia de a 

reda imaginea într-un mod artistic sau plăcerea de a povesti în imagini. 

Reprezentările plastice ale copilului evoluează treptat spre o redare cât mai realistă, 

alteori intervine imaginaţia creatoare şi trece spre fabulaţie, spre ireal.   

Copiii de vârstă preşcolară creează cu migală şi pricepere, sub îndrumarea atentă 

a educatoarei, lucrări practice deosebite, originale, dar mai ales interesante prin 

multitudinea materialelor utilizate şi a variatelor tehnici de lucru folosite în activitatea 

de desen, aplicație sau modelare.  Hârtia mototolită, rulată, tăiată sau pliată, resturile 

colorate, seminţele de dovleac, de măr, de fasole pot să se transforme în flori 

multicolore; hârtia glasată ia forma unor obiecte; materialele din natură iau forme 

nebănuite, alcătuind adevărate tablouri de toamnă, iarnă, primăvară sau vară; toate 

aceste materiale pot alcătui adevărate colaje tematice care împodobesc adesea spaţiul 

mirific al grădiniţei.  

    Diferitele tipuri de activităţi practice plastice sunt deosebit de atractive și îndrăgite 

de copii. Prin intermediul lor, preşcolarii intră în contact cu unele forme simple de 

muncă fizică şi intelectuală, stimulând atât dezvoltarea capacităţilor fizice ale 

copiilor, cât şi a celor intelectuale. De asemenea, se asigură familiarizarea copiilor cu 

unele elemente simple ale activităţii de producţie, precum şi formarea unor deprinderi 

practice de muncă. Copiii au posibilitatea să aplice în practică cunoştinţe însuşite în 
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cadrul altor activităţi, ajutându-i să le consolideze şi aprofundeze. Prin desfăşurarea 

activităţilor practice plastice putem educa şi dezvolta multe procese psihice 

(percepţii, reprezentări, spirit de observaţie, atenţia, memoria, gândirea, imaginaţia) şi 

se pun bazele unor însuşiri de personalitate: spiritul de iniţiativă, încrederea în 

posibilităţile proprii, dorinţa de a lucra în colectiv. 

Activitatea artistico-plastică este un cadru ideal pentru descoperirea 

aptitudinilor, este o activitate care produce plăcere, unde are loc constituirea Eu-lui 

propriu ca parte integră a societății și ca valoare inedită a mediului social, 

dinamizează procesele de formare a unei personalități creative. Cheia succesului în 

realizarea de către copii a unor lucrări reuşite o constituie şi comportamentul 

educatoarei care trebuie să se bazeze pe dragoste faţă de copil, apropiere de el, 

încurajarea şi valorizarea acestuia. Pentru vârsta preşcolară, există numeroase şi 

variate activităţi plastice, dar se va ţine cont de  particularităţile de dezvoltare la 

fiecare nivel de vârstă, precum şi de gradarea dificultăţii obiectivelor care duc la 

concretizarea tematicii. Fiecare educatorul va tinde spre: 

-  conștientizarea factorilor care determină dezvoltarea imaginației creative; 

- identificarea fazelor evoluției desenului infantil al copilului preșcolar; 

- sesizarea caracteristicilor desenului infantil al copilului; 

- explicarea principalelor tehnici de lucru utilizate în activitățile plastice;  

- explicarea funcțiilor creativității; 

- prezentarea modelului și a acțiunile logice și articulate 

- asigurarea cu materiale, crearea condițiilor și motivarea copiilor; 

- respectarea principiilor didactice abordate in literatura artistico-plastică;  

- chibzuirea și elaborarea proiectului didactic pentru activitatea plastică; 

Realizarea acestor obiective, la copil se va contura comportamentul creator, 

nivelul de inteligență generală, gândirea divergentă, fluența gândirii, receptivitatea 

față de probleme, spiritul de observație, imaginația creatoare, originalitatea, 

capacitatea combinatorie, inițiativa, perseverența, cât și nonconformizmul în ideal. 

    Însă, orice activitate creatoare, presupune mai întâi un volum de cunoştinţe, 

deprinderi tehnice  și grafice temeinic însuşite.  

 

Bibliografie 

1. Liviu M. Arta trăiește prin ochii proprii. București, 2010. 

2.  Allport G. Structura și dezvoltarea personalității. EDP, București, 1980. 

3. Cosmovici A. Psihologie generală. ed. Polirom, Iași, 2005. 

4. Zlate M. Psihologia mecanismelor cognitive. ed. Polirom, Iași, 1999. 

 

146



DESPRE E-LEARNING ÎN SISTEMUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT 

Stratan Natalia, conferențiar universitar interimar, doctor în științe 

Universitatea de Stat din Tiraspol 

Globalizarea și schimbările tehnologice-procesele care s-au accelerat în 

tandem în ultimii 20 de ani stau la baza unei noi economii mondiale ,,pusă în 

mișcare de tehnologii, alimentată de informații și condusă de cunoștințe. 

Extinderea acestei economii globale are implicații majore în structură și scopurile 

instituțiilor educaționale. Deoarece perioada de actualitate a informației se 

micșorează continuu, iar gradul de acces la informație crește exponențial, sistemul 

educational nu mai poate rămâne în continuare axat pe transmiterea unui set rigid 

de cunoștințe de la instructor către cursant într-o perioadă fixă de timp. După Alvin 

Toffler ,,analfababetul secolului XXI va fi nu cel care nu poate citi sau scrie, dar 

cel, care nu poate să învețe, să se dezvețe și să reînvețe” [1, p. 9]. 

Este cunoscut faptul că societatea actuală cere o pregătire continuă care să 

permită persoanelor implicate în actul educaţional o actualizare permanentă a acelor 

cunoştinţe achiziţionate pe durata educaţiei formale. În acest context, noile tehnologii 

ale informaţiei aduc însemnate contribuţii modului de organizare şi comunicare al 

informaţiei, promovării de noi modalităţi de a citi şi scrie texte. 

Tehnologiile informaționale permit depozitarea, accesul şi recuperarea unor 

mari cantităţi de informaţie. Scrierea şi citirea textelor înregistrează schimbări în 

special calitative, în sensul în care se trece de la un text imprimat liniar la 

posibilitatea de a citi şi scrie un hipertext într-un mediu electronic. La acest nivel se 

impune prezentarea noţiunii de e-learning.  

În cele ce urmează vom încerca să dăm o definiție a acestui termen, bazându-

ne pe definițiile din literatura de specialitate.   

Conform lui C. Cucoş ,,termenul [e-learning] este preluat din literatura anglo-

saxonă şi se referă la învăţarea facilitată de mijloacele electronice” [2, p. 133].  

E-Learning-procesul de învățare, formare sau instruire prin mijloace 

electronice. E-learning implică utilizarea unui computer sau a unui set de echipament 

digital (de exemplu, telefon mobil) într-un mod special pentru a oferi formare sau 

materiale de studiu și educaționale. [1, p. 10]. 

Comisia Europeană, în studiul A.F.E.C. – Info 2004, defineşte e-learningul ca 

,,utilizare a noilor tehnologii multimedia şi a Internetului pentru a ameliora calitatea 

învăţării, facilitând accesul la resurse şi servicii, precum şi schimburile şi colaborarea 

la distanţă’’ [apud, 2, p. 133]. 

E-learning reprezintă utilizarea de media electronică și tehnologii 

informaționale și de comunicație (ICT) în educație. E-learning la general include 

toate formele de tehnologie educațională în educație și învățare [ 3]. 

Creşterea volumului de informaţie şi schimbările tehnologice accelerate din  
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marile instituţii cer ca personalul să aibă competenţe adecvate pentru a putea lua 

decizii şi pentru a rezolva problemele care apar. În acest context, individul trebuie să-

şi dezvolte abilităţile care să-i permită, cu ajutorul noilor tehnologii, accederea la 

educaţie (dacă nu ca prezenţă activă, măcar în cadrul unui program de educaţie la 

distanţă). Pregătirea constă în dezvoltarea competenţelor care permit o adaptare 

flexibilă la schimbările rapide care se produc în secolul nostru şi la impactul utilizării 

T.I.C. în viaţa cotidiană.  

După Sorin Cristea ,,educaţia permanentă reprezintă o direcţie importantă de 

evoluţie a activităţii de formare-dezvoltare a personalităţii care urmăreşte 

valorificarea tuturor dimensiunilor şi a formelor educaţiei proiectate şi realizate pe tot 

parcursul existenţei umane şi în orice moment al existentei umane.’’ [4, p. 120]. 

Dezvoltarea serviciilor de Internet oferă posibilitatea creării de noi situaţii de  

învăţare bazate pe educaţia digitală care comportă caracteristici precum: actualizări 

rapide de conţinuturi, partajarea datelor, studiul în reţea. E-learning-ul este o resursă 

frecvent utilizată în cadrul educaţiei la distanţă, concept cu care nu trebuie să se 

confunde. 

Așadar, în sens larg, prin elearning (sau e-learning) se înțelege totalitatea 

situațiilor educaționale în care se utilizează semnificativ mijloacele Tehnologiei 

Informației și Comunicării (TIC). Computerul și materialele electronice/ multimedia 

sunt utilizate ca suport în predare, învățare, evaluare sau ca mijloc de comunicare. 

În sens restrâns, elearning-ul reprezintă un tip de educație la distanță, o 

experiență planificată de predare-învățare organizată de o instituție ce furnizează 

mediat materiale într-o ordine secvențială și logică pentru a fi asimilate de elevi, 

studenți în maniera proprie. Medierea se realizează prin noile tehnologii ale 

informației și comunicării - în special prin Internet. Internetul constituie atât mediul 

de distribuție al materialelor, cât și canalul de comunicare între actorii implicați 

Actualmente, termenul e-learning a ajuns să înlocuiască practic toți termenii 

care desemnau o nouă manieră de integrare a mijloacelor TIC în procesul de instruire 

[3]. 

Învăţământul electronic (e-learning) poate fi caracterizat în felul următor:  

1. procesul de învăţare este orientat către instruit şi se realizează într-o locaţie 

virtuală; 

2. resursele educaţionale sunt accesibile pe Web şi distribuite prin utilizarea, 

integrarea, accesarea bibliotecilor electronice şi materialelor multimedia, prin 

antrenarea specialiştilor în discuţiile subiecţilor; 

3. instruiţii beneficiază de orientarea unui tutore (instructor, moderator) care 

planifică activitatea grupului de participanţi, supune dezbaterii acestora 

subiecte din curs, fie în conferinţe asincrone (forumuri de discuţii, blog-uri), fie 
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sincrone (chat, clasă virtuală), furnizează resurse auxiliare, comentează teme, 

impune direcţii; 

4. prin interacţiune şi colaborare, grupul de participanţi formează, pe parcursul 

cursului, o comunitate virtuală; aceştia pot fi caracterizaţi prin aşa numita 

“fluiditate a rolurilor”, prin balansul continuu al rolului instructor-instruit în 

grupul de învăţare, prin restructurarea continuă a echipelor de învăţare în 

funcţie de interese sau obiective; 

5. materialul cursului are o componentă statică, cea pregătită de tutore împreună 

cu o echipă specializată, şi una dinamică, rezultată din interacţiunea 

participanţilor, din sugestiile, comentariile, resursele aduse de aceştia; 

6. cele mai multe medii de e-learning permit monitorizarea activităţii 

participanţilor, iar unele şi simulări, lucrul pe grupuri, interacţiunea audio, 

video [5]. 

Prescurtarea de la electronic learning, termenul de e-learning defineste efortul 

educational livrat prin intermediul computerului. Cu grade diferite de interactiune, 

livrate online sau offline, programele de e-learning prezinta cateva avantaje 

incontestabile: 1. accesibilitate; 2. flexibilitate;3. adaptabilitate; 4. costuri reduse;5. 

echitate; varietate etc. 

Gradul mare de accesibilitate a programelor e-learning este o consecință directă 

a epocii în care trăim. Internetul a încetat de mult să mai fie apanajul câtorva 

„luminati”, informatia este disponibilă într-o varietate de forme. In 

plus, accesibilitatea este sporită de ușurința utilizării unui astfel de instrument de 

învătare (de la meniurile explicative incluse în curs, la facilitățile de navigare pe care 

le oferă, până la ușurința parcurgerii modulelor de testare). 

Când vorbim despre flexibilitatea programelor e-learning avem în vedere 

modul în care ele se adaptează timpului și disponibilității persoanei angajate în 

procesul de învățare. 

Un curs livrat online poate fi parcurs în etape, oferă posibilitatea reluării 

modulelor dorite/neclare, permite accesarea la orice oră și în orice moment cu 

ajutorul unui nume de utilizator și a unei parole. Altfel spus, se adaptează ritmului 

individual și particularităților de învățare. 

Cu o structură modulară, un program e-learning poate fi adaptat atât în funcție 

de tipul de informație transmisă (ex: limbaj tehnic, simbolic etc), cât și de nivelul de 

cunostințe al auditoriului (prin selectarea doar acelor secțiuni identificate ca relevante 

în urma unui proces de pre-testare a cunoștințelor). 

Costurile unui program e-learning sunt semnificativ mai mici față de un 

training tradițional. 

Programele e-learning lasă foarte puțin loc de interpretare în ceea ce priveste o 

investiție subiectivă a companiei în angajații săi și sunt percepute ca echitabile. Odata 

149



transformate într-un standard și facând parte dintr-o procedură de instruire, va fi 

evident pentru toate părțile implicate că nu exista diferențe de tratament sau de 

calitate. Atât angajatul din sediul central, cât si cel din teritoriu beneficiază de 

aceleași programe, trebuie să parcurgă aceleași cursuri și să răspundă acelorași testari. 

Implicit, se asigură astfel existența a cel puțin unui model de instruire echitabil de 

bază care poate să constituie o soluție de pornire în potențiale probleme legate de 

performanță.  

Varietatea programelor de e-learning este implicit dată de complexitatea 

conținutului pe care îl livrează. 

De la training-uri de produs, servicii, la cele cu grad mare de tehnicitate 

(instructiuni de utilizare), la cele cerute prin legislatie (protectia muncii, siguranță, 

securitate etc.), până la aspecte complexe legate de managementul strategic al 

proceselor, project management, dar si programe de induction, outplacement etc, si 

multe altele, toate pot fi acomodate într-un astfel de program. Secretul este un 

conținut bun și un dezvoltator de cursuri cu experiență [6]. 

În zilele noastre, când timpul este din ce în ce mai limitat, iar volumul de 

informație foarte mare, platformele e-learning își fac destul de repede loc în sistemul 

de învățământ, deoarece permit utilizarea mai eficientă a resurselor material, cât și 

umane.  

Platformele de învățare online, sau așa-zisele platforme e-learning, sprinjină 

procesul de învățare individual și permit utilizatorilor să acceseze o serie de surse de 

informare sau de medii online de dezbatere, pe teme diverse. Acestea îmbunătățesc 

calitativ conținutul învățământului, conducând la ameliorarea procesului instructiv -

educativ prin însușirea unor procese de învățare active și autonome.  

Trebuie de menționat faptul că E-learningul nu dorește să înlocuiască sistemele 

educaționale tradiționale, ci să întărească procesul de învățare. Platformele 

educaționale oferă oportunități de învățare, instruire și programe cu ajutorul 

mijloacelor electronice care sunt pe placul elevilor și studenților. Acestea sunt ușor 

accesibile. Stimul pentru învățare, interacțiune și colaborare.  
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Abstract. In the article the philosophical-cosmological problem of the causes of the evolution, 

driving forces, structures and material-pinning pinches of the universe is considered. Separately 

paid attention to the problem of interpretation of the phenomenon of "time" and its properties, 

useful for students at sessions on the objects of the philosophical cycle. 

Rezumat. Articolul tratează problema filosofică și cosmologică a cauzelor evoluării universului, 

motivele, forțele motrice, structuri și principiile constituirii materiale a universului. Se acordă 

atenție deosebită problemelor de interpretare a fenomenului „timp“ și a proprietăților acestuia, utile 

studenților în cadrul disciplinelor filosofice. 
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Introducere 

Problema formării unei viziuni științifice la studenți, în cadrul desciplinelor 

ciclului filosofico-umanitar, la etapa contemporană a progresului tehnico-științific, 

poate fi apreciată drept una primordială în condițiile școlii superioare. Astfel, spre 

susținerea actualității constituirii unei conștiințe științifice în contextul aprecierii 

obiective a fenomenului ”Timp” și ”Univers”, putem apela la ideea cercetătorului rus 

începutului sec. XXI N. Levașov, care sublinia, că ”Închipuirile despre natura 

Universului pot fi cheia spre un progres uriaș a civilizației și, dacă vor fi greșite – vor 

duce spre distrugerea civilizației și a vieții pe pământ” [1].  

Mulți din cei mai mari învățați ale lumii, în acest context ”părintele” Teoriei 

cuantice Max Plank și întemeitorul Teoriei relativității A. Einștein mărturiseau, că cât 

mai profund se pătrunde în tainele constituirii universale, atât mai evident se presimte 

prezența unei puteri invizibile, care coordoneză toate fenomenele și legile cosmice și 

macrocosvice. Concluzia lor generalizată poate fi expusă prin noțiunea, că nu este 

posibil și corect de negat lucruri, pe care știința încă nu este în stare să le explice [2].  

Până în prezent în știința ortodoxală se petrec discuții despre cauzele forțelor 

motrice în evoluția Universului. În acest context au fost înaintate mai multe concepții, 

spre exemplu:  

 Conceptul Autoorganizării Universului 

 Conceptul Creaționist, precum și  

 Conceptul Constituirii/prezentării hologramice a Universului. 

Cu toate acestea, în Evangelie de la Ioan găsim: ”La Început a fost cuvântul...” 

[3, p. 3]. Dacă să intuim, că prin ”cuvânt” se subânțelege Informația, sau oare care 

esență informațională, ce cuprinde conținutul definitiv la tot, acest fapt ne conduce 

spre unele delimitări conceptuale, să incercăm să le elucidăm în continuare. 
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Starea problemei studiate. Conceptul autoorganizării constituie evoluarea 

Universului ca proces a sistemelor autoorganizate structural pe linia creării 

structurilor tot mai imense (sinergetica). Haosul primordial dă naștere Ordinii, care se 

perfecționeză pe calea selecției neregulate a structurilor materiale mai rezistente [4].  

Din punctul de vedere a concepției Creaționismului (creației), în Univers a 

existat direcția de dezvoltare de la sistemele simple spre cele tot conglomerate, tot 

mai compuse. Pe parcursul acestui proces au fost create și condiții pentru apariția 

vieții. În calitate de argumente adepții acestei teorii propun principiul antropic, 

formulat de cercetătorii englezi Karr și Riss [5]. În corespundere cu acest principiu, 

structura fizică a Universului – este un proces natural și, de la început în ea a fost 

fondată posibilitatea apariției omului. Tot procesul capătă un character bine orientat, 

dar apariția inteligenței – este deja condiționată. Dacă să luăm în considerație că 

capacitățile gnoseologice a omului sunt limitate de condițiile existenței lui, dar 

informația recepționată prin cercetări, poate fi logic, teoretic conștientizată. Acesta 

permite cunoașterea lucrurilor, care nu sunt accesibile percepției intuitive, astfel, în 

Univers nu există fenomene și procese ce nu ar fi accesibile cunoașterii stiințifice.  

Conceptul constituirii/prezentării virtuale sau hologramice a Universului se 

extrage din imaginea Universului, ca un sistem cuantic computerizat uriaș, în care 

toate procesele sunt strict reglamentate ierarhic, se bazează pe programe și coduri 

interacționale. Dar, funcționarea și înseși existența unui astfel de sistem este posibil 

numai prin condiția procesului de schimb, de informație. Un astfel de sistem ar avea 

un început logic și ar exista paralel în mai multe ipostaze: expresie virtual-

gologramică și materială [6]. Spre exemplu, teoria introductivității infinite a materiei 

așa numită ”Universul fractal”, se construește în baza tezei, că totul este compus din 

elemente cantitativ infinite, introduse reciproc la nivele analogice de materie [7, 8, 9]. 

 Conceptul, care susține că Universul ar fi similar la ceva viu, se bazează pe 

afirmația lui Mike Paul Hughes: ”Dar nu suntem noi pur și simplu unele celule a 

creerului cuiva mult mai imens pe scara planetară ?” Ideea, că sumarul general a tot 

în Univers constituie o creatură inteligentă, există deja de demult și se constituie 

drept parte integrantă a conceptului Universului - Marvel Universe, și figurii sale 

finale – Eternității [10].  

Dacă să admitem informația în calitate de început fundamental a Universului, nu 

e greu de observat, că și pe un simplu disc CD, spre exemplu, la fel se află informație, 

dar acestă informație va fi moartă, dacă nimeni nu o va citi, deci nu se va produce o 

mișcare/schimbul ei elementar. Acestă ordine de idei poate fi racordată și pentru 

întregul Univers, care este constituit în baza principiului mișcării continuu, cu scopul 

schimbului informațional. Ar fi posibil, ca acest principiu universal să fie o 

particularitate esențială a Universului viu sau cauntic? Dacă ar fi astfel, răspunsul la 

întrebarea, de ce și cum a apărut viața în Univers, capătă o conotație logică și se va 
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cere, și o mică concluzie: numai viața (dar nu materia moartă) este în stare să nască o 

viață nouă. 

La compartimentul ”Teoria generală a Universului” se apelează la poziția lui S. 

Hocking, care declară, că la momentul actual la întrebarea, referitor la posibilitatea 

existenței unei teorii unitare despre Tot real existent, ar trebui să venim cu trei 

răspunsuri alternative [12]: 

 O Teorie absolută nu există și cândva va fi elaborată; 

 O Teorie finală a Universului nu există, dar sunt prezente infinite variații de 

teorii tot mai sofisticate. La acest aspect R. Penrous scrie, că fizica reprezintă prin 

sine o configurație unitară și o teorie cuantică veridică a gravitației, când acest lucru 

se va valorifica, va trebui să demonstreze corectitudinea legilor naturii pe măsura 

perceperii noastre [13]. 

 O astfel de teorie actual nu există, deoarece ne confruntăm cu un hotar după 

care nu este posibilitate de a configura ceva concret.  

 Tratarea materială a Universului, inclusiv fenomenul timpului, mișcării și a 

spațiului, ce permit considerațiunea că Universul e un imens sistem, cu capacități de 

autoorganizeze. 

 Tratarea virtual-realistă sau prezentarea hologramică a Universului, permit 

o viziune mai amplă despre fenomenul Timpului, precum și a Cauzelor, consecințelor 

începuturilor materiale a Universului. 

Astfel, unul din scopurile analizelor actuale, este înaintarea ipotezei despre 

proprietățile materiale a Timpului, în calitate de Proces universal, de schimb, de 

informație. 

Caracterul proceselor Universale este determinat de rezultatul contradicțiilor, 

care în filosofie se caracterizează prin categoriile de ”unității și luptei contradicțiilor”. 

Aceste contradiții în știința contemporană se tratează, spre exemplu, ca legi 

universale de atracție și respingere ș.a. În acest context, în compartimentul Viitorul 

Universului, în lucrarea ”Bazale filosofiei” [12], se apelează la exemplul modelului 

standard de autorul Fridman, care prevede ”două variante finale a Universului”, cum 

ar fi: ”moartea termică” în rezultatul dizolvării infinite, sau comprimarea imensă, 

numită ”Big Crush” [12]. Totuși, până în prezent, nu există o teorie total științific 

argumentată și aprobată, referitor la cauzele apariției Universului. Spre exemplu, 

Teoria ”Big-Bendul-ui” nu răspunde la intrebarea – ”de ce?” ș.a. Anume specificul 

unor astfel de întrebări-probleme, ce ar explică/descoperi legăturile între cauze și 

rezultatele acestora, știința ar trebui să acorde o atenție principială. La timpul său, 

încă A. Einștein sublinia în ”Teoria specială a relativității”, că realitatea este compusă 

minim din patru spații: unul din care este Timpul [14], deci, în dependență de diferiți 

factori spațiu-timp poate schimba esențial forma sa, spre exemplu, prin presiunea 

unei mari gravitații ș.a. 
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În cercetările contemporane putem întâlni diverse tratări ale fenomenului 

”timp”, spre exemplu, la A.M.Anisov în lucrarea «Время как процесс вычисления» 

[15], autorul menționează, că dacă să încercăm să exprimăm esența timpului în 

termeni restrânși, se poate de explicat astfel: Timpul este un proces de calcul. 

Trecerea de la prezent spre trecut și și viitor – este rezultatul calculelor, ce se 

efectuează însăși de natură. Prin urmare, în calitate de surse fundamentale de 

prezentare a timpului, e necesar de utilizat modele computerizate. E alt sens, că 

sursele prezente în știință la așa ceva nu prea sunt adaptate, dar necesită generalizări 

de perspectivă, orientateanume spre modelarea timpului [16].  

Cercetătorii V.E. Meșcov, V.C. Ciurakov în lucrarea «Представление времени 

в кибернетике и информатике», prezintă accese diverse spre demonstrarea timpului 

în informatică și cibernetică. La concluzii se propune un rezultat paradocsal, și în 

același tinp ordinar: măsura timpului în sistemele artificiale – este influiența timpului 

asupra parametrelor interne și externe, dar timpul, precum și lumina, este de natură 

duplă a particularităților sale: ea este continuie (neântreruptă) și totodată cuantică (dar 

nu pur si simplu discretă) [17]. 

Esența Timpului, ce este Timpul, sau cum, de unde/cum apare materia? În 

corespundere cu filosofia tradițională observăm: ”...condițiile de existență a materiei 

sunt considerate spațiu, mișcarea (tratată în calitate de ori și ce schimbare) și 

timpul”. În sistemul prezentat timpul este analizat ca o măsură abstractă și o 

componentă convențională, preconizată pentru schimbarea/mișcarea materiei în 

spațiu; la fel se presupune o oare care intercalare a începuturilor materiale, spre 

exemplu, a spațiului și mișcării materiale cu timpul abstract – nematerial! Spre 

exemplu, în Teoria relativității A. Einștein a dovedit legătura spațiului și timpului, și 

a demonstrat flexibilitatea acestora [21]. Astfel, în fizica clasică, timpul – este o 

văsură constantă, o caracteristică apriori a lumii, care prin nimic nu se demască. După 

opinia noastră acest lucru nu este destul de veridic și aici noi suntem solitari cu 

viziunile directe si relativ tangente a unei serie de cercetători, printre care putem 

evidenția Aaronson Scott, Акчурин Игорь А., Анисов Александр М., Андреев 

А.Ю., Вейник Альберт-Виктор Иозефович, Вейник Виктор Альбертович, 

Возная Людмила Ю., și mulți alții. Dacă timpul este reprezentat drept numai ca un 

aspect abstract... astfel, cum cu el poate intra în relație cu lumea materială !? Este 

foarte greu de imaginat o astfel de relație, și ea ne duce spre impas; una din ilustrații 

ale căriua este starea neputincioasa a științei ortodoxe contemporane la capitolul 

explicației fenomenului Timpului. 

În baza efectuării analizei actuale a stării problemelor constituirii Universului, 

venim spre o concluzie prealabilă, că atenția spre legea fundamentală a Universului, 

pe calea elucidării particularităților fenomenului Timp, pot fi propuse în forma unei 
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scheme de cauzalitate, în care Informația este situată la începutul lanțului logic 

(Figura 1).  

 
Figura 1. Schema structurală a cauzalității: Informația: /timp: mișcare-spațiu/-

materie 
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PREGĂTIREA COPIILOR PENTRU ACTIVITATEA DIN ȘCOALĂ: 

PROBLEME ACTUALE 

Vasilache Ala, director 

Instituția preșcolară nr. 225, mun. Chișinău 

Schimbările survenite în ultimii ani în sistemul de învățământ din republică 

implică noi abordări privind pregătirea copiilor pentru învățarea din școală. 

Soluționarea acestei probleme, în mare parte, constituie baza succesului copilului în 

activitatea de învățare din școală, confortul acestuia în noul mediu social.  

Studiile întreprinse, cât și practica educațională din instituțiile preșcolare, denotă 

că nivelul de pregătire al copiilor pentru școală nu corespunde în măsura cuvenită 

exigențelor actuale și standardelor de dezvoltare și educație ale copiilor. Se constată 

forțarea ritmului de dezvoltare al copiilor și conformarea cu cerințele școlii, fiind 

neglijate  particularitățile de vârstă specifice copiilor de 6-7 ani.  

Cercetările realizate în psihopedagogie constată variate abordări a pregătirii 

copiilor pentru şcoală: pedagogică, psihopedagogică, psihologică și fiziologică chiar. 

În literatura de specialitate se operează cu mai multe sintagme: pregătire pentru 

instruirea în şcoală, pregătire generală pentru şcoală, pregătire specială etc., 

constatăm o polarizare de concepte. Astfel, unii cercetători vorbesc despre pregătirea 

generală pentru şcoală, atunci când copilul atinge un nivel de dezvoltare fizică, 

intelectuală, motivaţională, emoţional-volitivă. Acest nivel asigură încadrarea cu 

succes în activitatea de învăţare şi la noile condiţii. În acest sens, V. Muhina include 

în conceptul pregătit pentru viaţa şcolară: pregătirea motivaţională, personală 

(poziţia interioară a şcolarului), pregătirea volitivă, intelectuală şi verbală [7, p.124]. 

De altă părere sunt cercetătorii Т. Ерофеева, Л. Павлова, Т.Комарова,  А.Метлина, 

О. Анищенко etc., care examinează pregătirea pentru învăţarea în şcoală în sens 

îngust, ca pregătire specială[8, p. 32]. Se are în vedere pregătirea copiilor pentru 

însuşirea disciplinelor şcolare, cum ar fi, cititul, scrisul, matematica etc. 

O opinie deosebită asupra pregătirii copiilor pentru școală o desprindem din 

investigaţiile fiziologului Iu. Zmanovschi, care constată că important este întărirea 

sănătăţii somatice şi psihice, maturitatea şcolară constituie nivelul iniţial minimal de 

dezvoltare fiziologică suficient pentru ca copilul să se încadreze în condiţiile învăţării 

sistematice, este o sarcină neuropsihică completă sau altfel spus, este sinonimică cu 

pregătirea fizică, pe cînd pregătirea generală pentru învăţarea în şcoală este un 

concept mai amplu. Prin urmare, între aceste concepte există o interacţiune, însă ele 

nu sînt identice [6, p.30-35]. 

Abordarea noţiunii pregătire pentru învățarea din şcoală ca pregătire generală şi 

pregătire specială demonstrează profunzimea acestui fenomen. În același timp, 

multiplele abordări privid pregătirea copiilor pentru școală provoacă un șir de 

probleme legate de specificul procesului de pregătire a copiilor. 
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Standardele de dezvoltare și învățare  la nivelul grupei pregătitoare reclamă 

formarea personalității copilului, atingerea în prag de debut școlar a unui nivel al 

dezvoltare fizică, a sănătății și igienei personale; socio-emoţională; capacități și 

atitudini în învățare; limbajul, comunicarea și premisele citirii și scrierii; dezvoltarea 

cognitivă și cunoașterea lumii. Ca urmare, aceste achiziții vor servi drept suport 

pentru dezvoltare componentelor activității de învățare[4]. Cei mai mulţi dintre 

practicieni consideră competenţa cognitivă ca un element central al reuşitei şcolare. 

Principalele achiziţii şcolare la debutul şcolarităţii sunt reprezentate de dobândire a 

instrumentelor fără de care procesul de învăţare şcolară nu se poate realiza. Se are în 

vedere achiziţii în domeniul receptării mesajului scris (citirea), în domeniul 

exprimării scrise (scrierea), în domeniul matematic (socotitul, rezolvarea de 

probleme, etc.). 

Este bine cunoscut și faptul că învățătorii deseori evaluează nivelul de dezvoltare 

al copilului nou venit în clasa I-a, nu în baza dezvoltării capacităților necesare 

activității de învățare (gândirea, memoria, imaginația, curiozitatea etc) dar în baza 

cunoștințelor pe discipline (matematică, citire, scriere etc). Educatorul, la rândul său 

forțează mecanic pregătirea copiilor pentru a satisface cerințele școlii. În felul acesta, 

conținutul educației preșcolare se aliniază „logicii școlare”, producându-se o 

disproporție nejustificată între domeniile de dezvoltare cognitivă și cele de dezvoltare 

fizică,  socio-emoţională. Astfel, constatăm  o neglijare a legităților dezvoltării 

copilului dar și a interesului acestuia. 

O altă problemă ține de metodologia organizării procesului de pregătire a 

copiilor pentru școală. Deși vârsta preșcolară mare se definește prin caracteristici 

specifice acestei perioade, cu toate acestea,  educatorii își structurează procesul 

educațional după tipologia școlară, care preponderent se bazează pe valorificarea 

verbal-logică a informației. Acest fapt constituie un impediment în dezvoltarea 

gândirii concret-emoționale. Nu de fiecare dată se ține cont și de faptul că doar la 

vârsta școlară mică apare motivația pentru activitatea de învățare, curiozitatea 

copilului se transformă în interese elementare cognitive, se dezvoltă autoaprecierea. 

În contextul demersului nostru e de menționat o altă problemă care ține de 

valorificarea insuficientă de către educatori a jocului, în deosebi a jocului de rol. Prin 

joc se pregătește conștiința copilului pentru schimbarea ce va urma (trecerea în alt 

mediu de viață, cel școlar), se formează relaționarea cu semenii și adulții, a calităților 

de personalitate, atât de necesare viitorului școlar. Jucând-se, copilul învață să 

colaboreze cu colegii, să-și subordoneze dorințele personale intereselor colegilor, să 

respecte regulile stabilite, să depună anumite eforturi pentru a depăși unele greutăți. 

De asemenea prin intermediul jocurilor se formează astfel de calități, cum ar fi 

independența, manifestări de inițiativă, spiritul de organizare, se dezvoltă capacități 

creatoare, se formează motivația pentru activitatea de învățare etc. 
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Atitudinea părinților față de pregătirea copiilor pentru școală deasemenea 

constituie o problemă. În mod tradiţional, pregătirea copilului pentru şcoală părinții o 

asociază cu performanţa copilului în şcoală. Rezultatele cercetărilor, însă  arată că 

pregătirea pentru şcoală nu se reduce la pregătirea doar a copilului în instituția 

preșcolară, ci se referă şi la condiţiile pe care acesta le are în familie pentru ca ei să 

reuşească în şcoală din punct de vedere social, emoţional şi intelectual. Cu toate 

acestea, părinții insistă asupra „pregătirii speciale” pentru școală ale copiilor (cititul, 

scrisul, rezolvare de probleme etc.), fapt care frânează dezvoltarea integră a 

personalității și formarea noului statut social al elevului. Este bine cunoscut faptul că 

competențele speciale doar la început de școală sunt utile copilului. Realitatea însă ne 

demonstrază că acești copii întâmpină dificultăți în cazul când sunt puși în situație de 

a rezolva sarcini ce necesită un grad înalt de dezvoltare a capacității de independență, 

inițiativă, asiduitate,  sarcini de creativitate etc. 

Concluzii. În domeniul pregătirii copiilor pentru școală trebuie să se urmărească în 

special: 

 Structurarea pregătirii copiilor pentru școală nu numai din perspectiva 

domeniului cognitiv, ci şi a celui psihomotor, emoţional şi social;  

 Îmbunătăţirea calităţii pregătirii copiilor pentru școală prin deplasarea accentu-

lui de la achiziţii de cunoştinţe pe formarea instrumentarului de învăţare; 

 Valorificarea potențialului familiei în vederea implicării în procesul de 

pregătire a copiilor pentru activitatea din școală. 
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EXPERIENȚE ȘI TENDINȚE 
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PARTICULARITĂȚILE PSIHOPEDAGOGICE ALE ÎNCREDERII ÎN SINE 

LA ELEVII DE VÂRSTĂ ȘCOLARĂ MICĂ DIN FAMILII 

MONOPARENTALE 

Antoci Diana, conferențiar universitar, doctor1 

Caraman Olga, învățător clasele primare2, masterandă1 

Catedra PEP, UST 

IP Școala primară-grădiniță ,,Ilie Fulga’’, com. Stăuceni 

Experienţele din timpul copilăriei au rol esenţial în dezvoltarea imaginii de sine 

care se formează pe parcursul vieţii din experienţele şi acţiunile la care participă fiinţa 

umană, încă de la naşterea sa. Uneori împrejurările de viaţă nu sunt prea generoase cu 

copiii şi ei suferă din cauza absenţei de identificare cu modelul parental şi a absenţei 

suportului emoţional şi instrumental. Familia este aceea care ar trebui să ofere tinerelor 

mlădiţe bogăţia resurselor identitare, dar nu aşa se întâmplă şi în cazul familiilor 

monoparentale. 

Savca L. consideră că stima de sine se naște la întâlnirea dintre sentimentul 

competenței personale cu convingerea că suntem iubiți și acceptați, în ciuda limitelor 

și erorilor pe care le facem. Sunt copii care, în ciuda unor performanțe deosebite 

(școlare, artistice etc.), nu se simt iubiți și acceptați de către părinții lor și manifestă 

nivele foarte scăzute ale încrederii în sine. De asemenea, copiii crescuți cu iubire și 

afecțiune, dar care nu învață despre sine „că pot”, vor avea o imagine de sine negativă. 

Echilibrul între iubire necondiționată, competență și așteptări realiste facilitează 

dezvoltarea unei stime de sine stabile și sănătoase. Și da, aşa este, primii ani de viață 

reprezintă vârsta ideală pentru cultivarea stimei de sine [4] 

Imaginea de sine este definita de modul în care ne percepem propriile noastre 

caracteristici fizice, emoționale, cognitive, sociale și spirituale care contureaza și 

întăresc dimensiunile eului nostru. În funcție de percepția noastră la un moment dat al 

dezvoltării noastre, de ceea ce ne-am dori sa fim sau ceea ce am putea deveni, putem 

distinge mai multe ipostaze ale eului nostru: eul actual, eul ideal si eul viitor. Maxwell 

Malts spunea în cartea „Psihocibernetica”,, Cea mai importantă descoperire a acestui 

secol ( n.a. sec XX) este cea a „imaginii personale”. Indiferent dacă ne dăm seama sau 

nu, absolut toţi avem o imagine mentală a noastră. Este părerea noastră despre „ce fel 

de persoană sunt” şi a fost creată din propriile noastre idei şi convingeri despre noi 

înşine” [6]. 

Cu cât imaginea de sine şi stima de sine sunt mai bune, mai puternice, cu atât 

încrederea în sine va creşte şi ea. 

În accepțiunea autorului Racu I. copilului încrezător în sine se simte confortabil 

în aproape orice situație socială, se descurcă în activități de grup, dar lucrează bine și 

pe cont propriu. De obicei, el perseverează când dă de greu, este orientat către soluții 

și exprimă adecvat îngrijorările și temerile aferente. [3] 
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Ciofu C. afirmă că stima de sine negativă devine un factor de risc pentru apariția 

problemelor de sănătate mintală – anxietate, depresie – și a dificultăților reale în orice 

situație de viață. [1] 

Enăchescu C. consideră că paralel cu stima de sine se regăsește și încrederea în 

sine, fiind un concept complex, studiat de mai mulţi autori, precum: M.Welch, 

Ch.Watson, D.Rotter, G.Butler, H.Driscoll etc. Definiţia încrederii în sine nu se bucură 

de unanimitate. Unii insistă asupra caracterului ei înnăscut şi o asimilează cu o trăsătură 

de personalitate, cu un dar al naturii, alţii insistă asupra caracterului ei dobândit, 

considerînd-o un răspuns pozitiv deprins cu ocazia experienţelor reuşite, pentru ca alţii 

s-o socotească una dintre consecinţele forţei Eu-lui.[2] 

Ch. Andre și F. Lelord identifică încrederea în sine ca fiind a treia componentă 

a stimei de sine, cu care adesea se confundă. Încrederea în sine se aplică în special la 

actele noastre. A fi încrezător înseamnă a considera că eşti capabil să acţionezi într-o 

manieră adecvată în situaţiile importante. Cînd o mamă spune despre copilul ei:”Fiul 

meu nu are încredere în el”, ea vrea să spună că el se îndoieşte de capacităţile sale de a 

face faţă cerinţelor muncii sale. [5] 

În viziunea autoarei Ciofu C. între cele trei componente ale stimei de sine (iubire 

de sine, concepție despre sine, încredere în sine) există în general legături de 

interdependenţă: iubirea de sine cere incontestabil o concepţie despre sine pozitivă 

care, la rîndul său, influenţează favorabil încrederea în sine. [1, p.17-18] 

Încrederea în sine este indispensabilă unei dezvoltări armonioase a personalității, 

respectiv merită să fie stimulată din primii ani de viață. Modul în care se constituie și 

se manifestă încrederea în sine este diferit, la diferite vârste. Din aceste considerente 

scopul cercetării realizate a fost studierea particularităților de dezvoltare ale 

încrederii în sine la diferite vârste ale școlarilor mici, din familii complete și cei 

din familii monoparentale. 

În cercetare au participat copii de vârstă școlară mică la număr de 101 subiecți 

(cl. II, cl. III, cl.IV). Din 101 de copii 78 provin din familii complete, iar 23 de elevi 

din familii incomplete. 

Tabelul 1. Repartizarea subiecților conform nivelurilor stimei de sine pe 

eșantionul copiilor din familii complete după scala Rosenberg (nr./%). 

Nivel 
Înalt Mediu Scăzut 

Nr. % Nr. % Nr. % 

Persoane 13 17% 59 75% 6 8% 

 

Pentru a identificarea nivelului stimei de sine la elevi a fost aplicată scala lui 

Rosenberg, în varianta oferită de Cristophe Andre şi Francois Lelord. Rezultatele 

obținute au fost aranjate pe nivele (înalt, mediu, scăzut).  
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Tabelul. 2 Repartizarea subiecților ce provin din familii monoparentale conform 

nivelurilor stimei de sine după scala Rosenberg (nr./%) 

Nivel 
Înalt Mediu Scăzut 

Nr. % Nr. % Nr. % 

Persoane 0 0% 8 33% 16 67% 

Conform datelor expuse în Tabelul 1, elevii ce provin din familii complete au o 

stimă de sine medie constituind 75%. Deci majoritatea dintre acești elevi se simt 

valoroși ce merită de a fi respectați, observați. 

 
Figura 1. Reprezintarea comparativă a subiecților ce provin din familii biparentale și 

monoparentale conform nivelurilor stimei de sine după scala Rosenberg (%) 

Diferența datelor dintre nivelul stimei de sine este ușor depistabil, daca 

majoritatea elevilor s-au situat la nivelul mediu, atunci elevii din familii monoparentale 

au o stimă de sine scăzută 67%. Deci acești elevi se evaluiază pe sine însăși din punct 

de vedere negativ, nu se simt ca o valoare a societății, deseori nu-și proiectează viitorul 

din cauza credinței despre propria ineficacitate în comportament și acțiuni. 

 

Tabelul.3 Repartizarea subiecților din familii complete conform mediei 

aritmetice după scala Rosenberg (p.c.). 

Clase Clasa 2 Clasa 3A Clasa 3D Clasa 4 

Media  29,75 25.15 26,47 26,6 

Nivelul Mediu Mediu Mediu Mediu 

 

Tot contingentul de elevi ce provin din familii complete au fost situați la nivelul 

mediu al stimei de sine. Acești elevi ușor își proiectează viitorul anticipând devenirea 

prin raportarea la experiențele si succesele anterioare si credința despre propria 

eficacitate contribuie la întarirea stimei de sine.  
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Tabelul.4 Repartizarea subiecților din familii incomplete conform mediei 

aritmetice după scala Rosenberg (p.c.). 

Clase Clasa 2 Clasa 3A Clasa 3D Clasa 4 

Media  14,8 15,6 15,5 17,3 

Nivelul Scăzut Scăzut Scăzut Mediu 

 

Elevii ce provin din familii incomplete au fost situați la nivelul scăzut al stimei 

de sine. Clasa 4 însă a atins nivelul mediu acumulând punctajul minim al acestui nivel. 

Deci elevii de 10,11 ani au tendința să-și îmbunătățească stima de sine descoperindu-

și treptat potențialul datorită mediului școlar ce implică colegii și învățătorii. 

Chestionarul de studiere a încrederii în sine după Romek V.G. ne oferă 

posibilitatea să depistăm nivelul de manifestare la 2 aspecte, și anume manifestarea 

curajului social și inițierea conatelor sociale, rezultatele sunt expuse mai jos: 

Tabelul 5. Repartizarea subiecților ce provin din familii biparentale conform 

Chestionarul de studiere a încrederii în sine după Romek V.G. (nr./%). 

Indicii 

Clasa 2 Clasa 3 A Clasa 3D Clasa 4 

Î M S Î M S Î M S Î M S 

Nr. Nr. Nr. Nr. Nr. Nr. Nr. Nr. Nr. Nr. Nr. Nr. 

Încred. 

în sine 
5 13 2 5 12 2 4 13 2 3 13 3 

% 
25% 65% 10% 26% 63% 11% 21% 68% 11% 16% 68% 16% 

Curaj 

social 
2 3 15 2 7 10 4 12 3 13 6 1 

% 
10% 15% 75% 10% 37% 53% 21% 63% 16% 65% 30% 5% 

Inițiere 

contact. 0 9 11 1 9 9 1 11 6 10 9 1 

% 
0% 45% 55% 5% 48% 47% 5% 53% 43% 50% 45% 5% 

 

Majoritatea elevilor la aceste 3 aspecte s-au situat la nivelul mediu, iar aspectul 

încrederii în sine a atins cote maxime în procentaj de către elevi: cl.2 -65%, cl.3A- 

63%, cl.3D -68%, cl.4- 68% , observăm o creștere a numărului de subiecți odată cu 

înaintarea în ani a elevilor cu atât încrederea în sine devine mai puternică. Deci este o 

legătură direct proporțională dintre aceste 3 aspecte: încredrea în sine, curajul social, 

inițierea contactelor sociale. Dacă nivelul încrederii în sine este ridicat sau mediu 

atunci și manifestarile în societate și inițierea de noi contacte sunt mai activ expuse. La 
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clasa 2 elevii de parcă sunt mai încrezuți în sine situându-se la nivelul înalt și mediu, 

totuși observăm că manifestările sociale și inițierea de contacte lasă de dorit, deci elevii 

se camuflează foarte bine, dorind să pară ceea ce de fapt nu sunt, iar comportamentul 

îi trădează. 

Tabelul. 6 Repartizarea subiecților ce provin din familii monoparentale conform 

Chestionarul de studiere a încrederii în sine după Romek V.G. (nr./%). 

Indicii 

Clasa 2 Clasa 3 A Clasa 3D Clasa 4 

Î M S Î M S Î M S Î M S 

Nr. Nr. Nr. Nr. Nr. Nr. Nr. Nr. Nr. Nr. Nr. Nr. 

Încred. 

în sine 
0 2 3 0 1 5 0 2 4 0 2 4 

% 0% 40% 60% 0% 17% 83% 0% 33% 67% 0% 33% 67% 

Curaj 

social 0 0 5 0 0 6 0 0 6 0 2 4 

% 0% 0% 100% 0% 0% 100% 0% 0% 100% 0% 33% 67% 

Inițiere 

contact. 0 1 4 0 1 5 0 0 6 0 1 5 

% 0% 20% 80% 0% 17% 83% 0% 0% 100% 0% 17% 83% 

 

Majoritatea elevilor la aceste 3 aspecte s-au situat la nivelul scăzut, iar aspectul 

încrederii în sine a acumulat următoarele rezultate la acest nivel: cl.2 -60%, cl.3A- 

83%, cl.3D -67%, cl.4- 67% , observăm că cei mai neîncrezuți în sine sunt elevii 

claselor 3,4, dar spre comparație cu celelalte 2 aspecte elevii din clasa 4 sunt la nivel 

mediu de manifestare. Restul claselor, elevii din familii monoparentale le sunt 

caracteristice aspectele de anxietate și izolare de societate. 

 

Tabelul. 7 Repartizarea subiecților ce provin din familii complete conform 

probei Autoaprecierii imaginii de sine de I. Dafinoiu (nr./%). 

 Pozitivă Negativă 

Nr. % Nr. % 

Persoane 70 90% 8 10% 

Proba Autoaprecierii imaginii de sine de I. Dafinoiu.Organizarea „eului, modul 

în care o persoană se defineşte ea însăşi se exprimă prin avansarea unei „scheme a 

eului". Dimensiunile eului nostru în funcție de percepția noastră la un moment dat al 

dezvoltării noastre, de ceea ce ne-am dori sa fim sau ceea ce am putea deveni, putem 

distinge mai multe ipostaze ale eului nostru: eul real, eul ideal. 
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Tabelul. 8 Repartizarea subiecților ce provin din familii incomplete conform 

probei Autoaprecierii imaginii de sine de I. Dafinoiu (nr./%). 

 Pozitivă Negativă 

Nr. % Nr. % 

Persoane 4 17% 19 83% 

Majoritatea elevilor au o imagine de sine pozitivă, deci sunt prezente 

relațiile armonioase cu membrii familiei și cei din jur, performanțele școlare, asumarea 

unor responsabilități în acord cu resursele proprii indica o imagine de sine pozitivă. 

Majoritatea elevilor au o stimă de sine negativă. Acești elevi sunt critici cu sine 

însuși și par permanent dezamăgiți, văd în orice obstacol o limită definitivă, un drum 

închis. Absența motivației sau o motivație scăzută, agresivitatea defensivă, 

comportamentele de evitare, rezistențele la schimbare sunt principalii indici pentru o 

imagine de sine negativă. 

 
Figura 2 Reprezentarea comparativă a subiecților din familii complete și incomplete 

conform probei Autoaprecierii imaginii de sine de I. Dafinoiu (%) 

Se observă un decalaj considerabil dintre autoaprecierea imaginii de sine la elevii 

ce provin din familii complete și cei din familii incomplete ( 83%) fiind cu o imagine 

de sine negativă. Acești elevi manifestă un comportament de izolare, agresivitate 

manifestată deseori împotriva celor din jur. Este important să se dezvolte cât mai realist 

convingerile despre noi înșine să se formeze imaginea de sine corespunzătoare, iar 

aceste, primele convingeri se formează la vârsta școlarilor mici prin intermediul 

familiei și ale părinților. 

În ceea ce priveşte situaţia copiilor intervievaţi, mai mult de jumătate dintre 

aceştia consideră că trăiesc într-o lume rea, urâtă, nedreaptă şi alte asemenea 

calificative negative. Tristeţea lor şi suferinţa sunt accentuate de faptul că deşi trăiesc 

într-o lume atât de rea şi de urâtă sunt condamnaţi fără drept de apel, să trăiască şi 

lipsiţi de protecţia şi iubirea părintească. 

Recomandările de mai jos vizează prevenirea fenomenului analizat prin 

reducerea efectelor negative datorate lipsei unuia dintre parinți sau ambilor: 

17%

90%
83%

10%

EL. FAM.INCOMPLETE EL. FAM COMPLETE

Pozitivă Negativă
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- dezvoltarea serviciilor de consiliere pentru persoanele care au în îngrijire copii 

cu ambii părinţi plecaţi, sau care suferă de lipsa unuia dintre membrii ai familiei; 

- extinderea programelor de tip After School şi a consilierilor şcolari;  

- multiplicarea şi extinderea centrelor de zi (iar în cadrul acestora de preferat să 

existe verificări medicale suplimentare pentru această categorie de copii);  

- dezvoltarea mai multor cluburi destinate copiilor cu scopul de a oferi acestora 

modalităţi benefice de petrecere a timpului liber (identificarea la nivel local a spaţiilor 

care pot găzdui astfel de cluburi –cămine culturale, săli de sport etc.);  

Familia se situează între creaţiile Genezei, nu este o creaţie naturală, o zidire 

omenească sau un rod al întâmplării, ci este o operă a lui Dumnezeu, o lucrare divină 

pe care trebuie să o menținem în starea sa originală compusă din tată, mamă, fiice și 

feciori. 
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FORMAREA COMPETENŢEI DE COMUNICARE 

 SCRISĂ LA ELEVII DIN CLASA A IV-A PRIN COMPUNERI 

Cocîrla Lora, învățător, grad didadctic superior 

Liceul Teoretic „Ion Creangă” 

Limba este definită în psihologie ,,ca un sistem de mijloace lingvistice (fonetice, 

lexicale, gramaticale), istoriceşte constituite, cu ajutorul cărora se realizează 

comunicarea reciprocă dintre oameni; iar limbajul este limba în acţiune, adică 

activitatea umană prin care se realizează comunicarea verbală dintre oameni şi 

gândirea noţională a omului” [1, p. 6]. 

Exprimarea corectă, orală şi scrisă ca obiectiv important al procesului de 

învăţământ în ciclul primar constituie unul din instrumentele de bază ale muncii 

intelectuale. Capacitatea de exprimare se formează şi se perfecţionează prin solicitarea 

efortului intelectual al elevilor, prin punerea sistematică în situaţia de a exersa, într-o 

formă sau alta, verbalizarea, pe cât posibil, în mod liber. Elevii pot exersa actul vorbirii 

la toate disciplinele, cu prioritate însă, la limba și literatura română. 

Acţiunea de dezvoltare a exprimării corecte a elevilor este o acţiune complexă, 

care se desfăşoară în sfera întregului proces de învăţământ, la toate disciplinele şcolare, 

precum şi în cadrul activităţilor extracurriculare. Aşa cum este cunoscut, bogăţia unei 

limbi constă în bogăţia şi varietatea vocabularului. Este un obiectiv important de a 

dezvolta la elevi capacitatea de a se exprima cu uşurinţă, de a-i face apţi să mânuiască 

în mod direct acest minunat instrument care este limba, pentru a asimila şi a sesiza în 

cel mai mare grad nuanţele şi posibilităţile exprimării. 

Modelul comunicativ-funcţional al limbii române presupune dezvoltarea 

integrală a capacităţilor ce vizează cele patru deprinderi: receptarea mesajului oral şi 

exprimarea orală, receptarea mesajului scris şi exprimarea scrisă [8]. În acest mod, 

educaţia lingvistică va fi asigurată de derularea celor trei funcţii la care apelează ştiinţa 

psiholingvistică: 

 Conţinutul ( ce mesaj trebuie comunicat); 

 Structurarea şi competenţa lingvistică (modul în care se formulează din punct de 

vedere gramatical acest mesaj); 

 Valoarea psihologică şi motivaţia expunerii (starea emotivă, atitudinea 

vorbitorului faţă de ascultător şi invers, faţă de cele comunicate) . 

 Primele două vizează procesualitatea comunicării, iar ultima operează deschideri 

pragmatice asupra comunicării având ca finalitate negocierea, schimbul de 

semnificaţii, contextualizarea comunicării. 

Competenţa de comunicare reprezintă capacitatea de a activa cunoştinţe, de a 

manifesta atitudini, de a le contextualiza în sfera interrelaţionării. Complexitatea 

procesului trebuie văzută şi din perspectiva implicaţiilor formative pe care le au cele 

două acţiuni fundamentale: înţelegere de text şi producere de text, atât în componentă 
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scrisă, cât şi în componenta orală. Statutul comunicării scrise în structura comunicării 

orale se prezintă vădit drept un mijloc inerent al realizării competenţei de comunicare. 

Astfel, competenţa de scriere constă în realizarea conexiunii dintre deprinderile de 

scriere estetică: lizibilă, cu înclinaţie uniformă, aspect îngrijit; aplicând regulile 

ortografice, punctuaţionale, exersate în diferite situaţii lingvistice de integrare simulate 

sau autentice, mobilizând resursele interne şi externe pentru utilizarea pragmatică în 

sfera interrelaţionării [10, p.46] . 

Elementele competenței de comuncare scrisă [6]: 

• componenta gramaticală care integrează toate componentele limbii: fonetic, lexical, 

morfologic și sintactic; 

• componenta literară operează trimiteri literare şi pune în valoare capacităţile de 

valorificare a creativităţii verbale individuale; 

• componenta socioafectivă dezvoltă sentimentele şi atitudinile care pot influenţa 

comportamentul verbal al fiecăruia; 

• componenta creativă presupune îmbinarea elementelor de originalitate, flexibilitate 

etc. 

Aplicarea dimensiunilor enunţate presupune cunoaşterea noţiunilor care vizează 

elemente de ordin fonetic, lexical, morfologic şi sintactic, dar şi punerea în mişcare a 

logicii textului, prin identificarea structurii narative, descriptive, argumentative, 

explicative sau dialogate şi, deopotrivă, prin valorificarea registrelor limbii şi aplicarea 

lor contextuală, precum şi a normelor de interacţiune verbală. 

Mobilizarea resurselor interne şi externe atenţionează ideea de utilizare a scrierii ce 

se produce în situaţii personale, procesul cognitiv fiind ghidat de scopurile personale. 

Cunoştinţele şi aptitudinile individuale ale elevului - scriitor îl ajută să determine 

dificultatea obstacolelor care apar.  

Scrierea este unul dintre instrumentele intelectuale de care omul se foloseşte pe 

parcursul vieţii. Prin învăţarea scrisului elevul dobândeşte unele capacităţi intelectuale 

precum: mobilitatea şi flexibilitatea gândirii, educarea atenţiei, curiozităţii, stimularea 

imaginaţiei, exersarea vorbirii. Gândirea este permanent implicată. Învăţarea scrisului 

este o operaţie mintală complexă.  

 Conştientizarea şi exersarea sistematică a scrisului reprezintă condiţia de bază în 

formarea competenței de comunicare scrisă, care trebuie dirijată de învăţător în mod 

corect şi asimilată prin efortul personal al fiecărui elev prin identificarea structurii 

narative, descriptive, argumentative, explicative sau dialogate şi, deopotrivă, prin 

valorificarea registrelor limbii şi aplicarea lor contextuală, precum şi a normelor de 

interacţiune verbală. 

Modul în care te exprimi în scris poate influenţa în mod dramatic mesajul 

receptat de audienţă. În condiţiile în care suntem copleşiţi de informaţii, este esențial 

să reuşim să comunicăm clar, să transmitem un mesaj concis şi eficient. Comunicarea 
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în scris implică stăpânirea unor aptitudini specifice, cum ar fi utilizarea cu precizie a 

limbii, exprimarea clară, construirea argumentelor logice, luarea notiţelor, editarea şi 

rezumarea unui text. Cu cât stăpâneşti mai bine aptitudinile de comunicare în scris, cu 

atât vei avea mai multe şanse să-i impresionezi pe cei din jur. 

Comunicarea scrisă poate avea o dominantă intrapersonală, dar şi una 

interpersonală. Într-o comunicare scrisă se folosesc de obicei câteva elemente precum: 

utilizarea frazelor cu o lungime medie, a paragrafelor centrate asupra unei singure idei, 

a cuvintelor înţelese cu siguranţă de receptor; evitarea exprimării comune, tipică 

limbajului oral, a cuvintelor inutile, redundante; alegerea cuvintelor încărcate de 

afectivitate optimă în contextul pedagogic creat, a expresiilor afirmative, toate acestea 

fiind elemente utile într-o integrare eficace între suportul scris şi cel oral în cadrul 

comunicării didactice [1].  

Paşii în comunicarea scrisă sunt similari celor din structurarea unui discurs: există 

o fază de pregătire (stabilirea obiectivelor, a rolului şi a audienţei - cei care vor citi 

textul - a punctelor-cheie pe care dorim să le reţină aceştia din urmă) şi o fază de 

redactare (ideile principale sunt dezvoltate, urmărind o serie de indicatori precum: 

claritate, credibilitate, concizie, folosind cele trei părţi ale unei redactări: introducere, 

cuprins şi încheiere . 

Comunicarea scrisă are câteva avantaje[6]: 

 Se foloseşte un limbaj controlat şi controlabil din punct de vedere al normelor 

de corectitudine; 

 Se pot ascunde manifestările pătimaş subiective care ar putea "bruia" o 

comunicare directă; 

 Mesajul se fixează într-o imagine textuală, putând fi verificat; 

 Se pretinde o anumită grijă pentru redactarea estetică, aceasta fiind o normă de 

prestigiu cultural, afectiv şi intelectual; 

 Stăpânirea corectă a tehnicii scrierii, cunoaşterea regulilor de scriere, ş.a. 

În activitatea şcolară comunicarea scrisă ia forma unor compuneri elaborate, 

dirijate sau libere, fiind concepute pe baza unui plan iniţial şi redactate corect 

gramatical, într-un limbaj clar, exact şi bine organizat. Comunicările scrise constituie 

cea mai îngrijită exprimare pe care au achiziţionat-o elevii până la un moment dat.  

Exprimarea scrisă are loc în condiţiile în care interlocutorul lipseşte neputând 

reacţiona promt la mesajul transmis. Informaţia înregistrată prin scris se exprimă prin 

mijloace strict verbale, iar un text redactat scris are un grad mare de reflecţie şi 

elaborare. La sfârşitul ciclului primar autonomia exprimării scrise faţă de mesajul oral 

este mai puţin evidentă. Cu toate acestea, este necesară punerea elevilor în situaţia de 

a exersa actul exprimării îngrijite, atent elaborate, precum şi încurajarea opţiunilor 

lingvistice şi structurale originale întrucât acestea oferă avantajul afirmării şi 

dezvoltării imaginaţiei creatoare. 
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Nu numai învăţarea limbilor, ci şi a altor materii şcolare reclamă producerea 

textului scris: compuneri, texte argumentative, rezumate, referate etc. De aceea, 

proiectarea şi organizarea unor lecţii în cheia atelierului de scriereeste este 

recomandabilă pentru diferite discipline.  

În cadrulatelierului de scriere [8, p.78] procesul tehnologic va include succesiv 

activităţi axate pe:  

a) acumularea informaţiei/a ideilor, prin discuţie sau lectură; 

b)structurarea ideilor, organizarea textului, în varianta brută, de 

maculator; c)redactarea și perfectarea textului; 

d)evaluarea reciprocă a textului produs; 

e)popularizarea sau publicarea textului finit.  

Astfel, în cadrul celor 4-5 ateliere de scriere preconizate pentru un an de studii, 

elevii vor produce 4-5 texte (dintre cele stipulate de conţinuturile curriculare), ghidaţi 

iniţial de învăţător, iar ulterior structurându-și ei înșiși activităţile intelectuale 

și lucrările. Sarcinile din cadrul atelierului nu pot deveni teme de acasă atâta 

timp, cât învăţătorul nu are certitudinea că elevii au asimilat tehnicile de 

muncă intelectuală necesare producerii unui anume text.  

În schimb, redactarea și perfectarea textului pot şi realizate și în afara 

atelierului.  

Învăţământul primar pune bazele unui proces de lungă durată prin care se formează 

deprinderea de exprimare corectă atât în formă orală, cât și în formă scrisă. Elevul 

trebuie sa ia parte conştient la actul comunicării.  

 În rândul componentelor limbii române, ca disciplină, compunerea constituie cadrul 

cel mai potrivit capacităţilor de exprimare a elevilor. Compunerile realizează o sinteză 

a tot ceea ce învaţă elevii la gramatică, citire, la celelalte obiecte de învăţământ, sub 

raportul corectitudinii exprimării. În acelaşi timp, constituie un prilej de valorificare a 

experienţei de viaţă a elevului, cât şi o formă de manifestare a imaginaţiei şi fanteziei 

creatoare. 

Lecția de compunere poate fi considerată, în contextul orelor de învăţământ din 

clasele primare, ca una din „pietrele de încercare”. Învăţătorul trebuie să pornească în 

realizarea acestei lecții de la coeficientul maxim al imaginaţiei creatoare în strânsă 

legătură cu cititul şi scrisul. A citi, a scrie corect, a te exprima plastic şi a “vedea” în 

spaţiu compunerea, iată câteva coordonate ale lecției de interdisciplinaritate – 

compunerea. 

 A vorbi de creativitatea elevului la lecția de compunere înseamnă, în primul 

rând, realizarea “spaţiului” de manifestare şi interpretare a comportamentului de 

creaţie al acestuia. Pregătirea în cele mai mici detalii a lecţiei de compunere, facilitează 

formarea unor priceperi şi deprinderi de muncă în care manifestarea disponibilităţilor 

intelectuale ale elevului sunt multiple . 
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În Dicţionarul de termeni literari, Editura Academiei, Bucureşti, se defineşte 

compoziţia drept un mesaj verbal structurat, apt de a realiza comunicarea interumană. 

C. Parfene defineşte compoziţia drept un text care în accepţiune structuralistă, 

defineşte un mod de funcţionare a limbajului, o activitate de producere a sensului prin 

explorarea şi prelucrarea capacităţilor de funcţionare ale limbii . 

În şcoală compoziţiile sunt considerate „exerciţii” de dezvoltare a capacităţilor 

de a comunica prin intermediul limbajului. În practica structurării de mesaje în texte 

unitare, pe baza unor analize comparative sistematice ale diferitelor tipuri de texte, se 

poate ajunge la înţelegerea a ceea ce reprezintă în esenţa lui un text, cum se organizează 

el pentru a servi comunicării, prin ce se deosebesc diferite tipuri de texte şi, prin 

exerciţii variate, la formarea deprinderii de a elebora, independent, compoziţii (texte) . 

S. Nuţă defineşte compunerea astfel Compunerile reprezintă rezultanta unei 

activităţi intelectuale complexe, care implică sinteza cunoştinţelor, priceperilor şi 

deprinderilor dobândite de elevi în lecţiile de citire, gramatică, lectură, precum şi la 

alte obiecte de învăţământ. 

M. Marin definește compoziţia o lucrare, în mare măsură, independentă, o 

expunere în scris a gândurilor (opiniilor) elevului în legătură cu o temă dată [7, p.54]. 

În Curriculum Naţional compunerea nu se regăseşte ca obiect de sinestătător, ca 

de altfel şi gramatica, dar este predată sub aspect integrat. Să nu uităm totuşi că 

elementele compunerii se găsesc atât în predarea literaturii române prin povestiri, 

rezumate cât şi în cadrul lecțiilor de gramatică, cu cerinţe stricte pe subiectul abordat. 

Pregătirea lecţiilor de compunere presupune o pregătire minuțioasă a cadrului 

didactic. Sarcinile ce urmează să fie realizate în lecţie sunt subordonate obiectivului 

stabilit care se concretizează în cunoştinţe, formare de priceperi şi deprinderi, 

sistematizare, verificare etc. 

Organizarea şi desfăşurarea lecţiei în vederea atingerii obiectivelor menţionate 

determină tipul de lecţie, nu impune numai o singură schemă de desfăşurare a 

demersului didactic, ci are în vedere personalitatea învăţătorului şi colectivul de elevi 

condus de acesta. 

Cadrul didactic trebuie să ia în calcul priceperile şi deprinderile formate la elevi 

până în momentul respectiv, nivelul de performanţă atins de aceştia privind însuşirea 

tehnicii de elaborare a compunerilor, nivelul exprimării, bogăţia vocabularului, gradul 

de imaginaţie etc. Toate aceste variabile impun variante pentru acelaşi tip de lecţie, 

unde apar sau dispar unele etape. Un exemplu în acest sens ar fi, dacă după stabilirea 

planului de idei se mai face sau nu elaborarea orală a compunerii. Aceasta nu este 

necesară totdeauna. Într-un colectiv care are deprinderi deja formate în această direcţie 

nu mai este necesar un astfel de moment. 

Verificarea, corectarea şi aprecierea compunerilor prezintă o deosebită 

importanţă în procesul de formare şi dezvoltare a exprimării elevilor. Aceste acţiuni se 

172



desfăşoară periodic şi creează condiţii atât pentru înlăturarea unor greşeli, cât şi pentru 

prevenirea lor. În urma verificării lucrărilor, cadrul didactic se informează în legătură 

cu activităţile pe care urmează să le întreprindă în vederea exprimării corecte, orale şi 

scrise, de către elevi. Datele obţinute stau la baza organizării corespunzătoare a 

activităţii diferenţiate. 

Aprecierea lucrărilor se face prin discutarea acestora în colectivul clasei. Mai 

ales la clasele mici, învăţătorul are scris la tablă sau pe o planşă cerinţele pentru 

aprecierea compunerilor.  

  La clasa a IV-a parametrii pentru analiza compunerilor se pot da şi astfel: dezvoltarea 

temei fixate, urmărirea planului de idei, înlănţuirea corectă a propoziţiilor, bogăţia 

conţinutului lucrării, folosirea limbajului adecvat temei, respectarea sarcinilor speciale 

. 

Nu trebuie pierdut din vedere de fiecare dată aportul creativ al elevilor care 

trebuie pus în discuţie şi de apreciat corespunzător.  

Tipul de lecție pentru elaborarea compunerii se stabilește în funcţie de tematica 

compunerii și de tipul de compunere.  

Practica didactică acorda un loc prioritar lecţiilor de formare şi dezvoltare a 

deprinderilor de a compune. Pentru a realiza o compunere vor respecta câteva cerinţe 

foarte importante. 

Etapele de realizare a compoziţiei după M. Marin [8] 

La realizarea unei compuneri se urmăreşte parcurgerea tuturor etapelor necesare 

pentru redactarea ei: 

Alegerea subiectului în conformitate cu o tematică bine definită, care să 

stârnească interesul elevilor, să le verifice cunoştinţele dobândite, să aibă utilitate 

practică în viaţa socială şi, pe cât este posibil, să fie efectuată cu plăcere. 

Documentarea sau invenţiunea. Elaborarea compunerilor implică un proces de 

sinteză a cunoştinţelor însuşite de elevi la lecțiile de limba şi literatura română cu acele 

cunoştinţe dobândite de ei prin lectură sau prin experienţa de viaţă, la care se adaugă 

sensibilitatea proprie. 

Dispoziţiunea sau planul compunerii se realizează sub îndrumarea învăţătorului, 

care va stimula iniţiativa personală a elevilor, cerându-le să propună ei înşişi ordinea 

pe care o socotesc mai potrivită pentru realizarea compunerii, mai originală, mai 

apropiată de felul în care văd ei desfăşurarea compunerii. 

Redactarea propriu-zisă a compunerii se efectuează sub îndrumarea nemijlocită 

a învăţătorului, mai ales, în ceea ce priveşte cerinţele exprimării. Lucrarea scrisă va fi 

elaborată în ciornă, revăzută şi apoi transcrisă cu acurateţe „pe curat”. 

Analiza compunerilor se realizează prin lecţii speciale. Învăţătorul citeşte toate 

lucrările şi alege spre lectură câteva reprezentative, invitând să citească şi elevii, la 

dorinţa lor. 
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Modelul de analiză oferit de învăţător va fi urmat de elevi în autoevaluarea 

lucrărilor. 

Compunerea nu e numai un fel de a zice şi de a scrie, e şi un mod de a gândi şi 

de a simţi, a aplica practic cunoştinţele lingvistice şi expresivitatea plastică a 

limbajului, utilizarea mijloacelor artistice.  

Însuşirea tehnicii compoziţiei necesită numeroase exerciţii începând de 

timpuriu, întrucât priceperile şi deprinderile implicate se formează şi se dezvoltă într-

un timp îndelungat. 

  Tipologia compunerilor în clasele primare: compuneri cu ajutorul planului, 

compuneri după un şir de ilustraţii, compuneri cu început/sfârşit dat, compuneri cu 

cuvinte de sprijin, compuneri în baza unui proverb, compuneri prin analogie, 

compuneri de caracterizare a unui personaj, compuneri după imaginație, compuneri 

după expresii, compuneri de prezentare a unei cărți, compuneri fantastice, compuneri 

libere, compuneri basm, compuneri-descrieri, 

compunere cu destinaţie specială: bileţelul, scrisoarea. 

 Faza post-scriptum în realizarea compunerilor şcolare 

Opinia despre compunerea proprie/a colegilor este redusă de cele mai dese ori la 

expresiile „foarte frumos”, „ foarte interesant”, negăsind de altfel, loc argumentului 

pentru superlativul relativ. De cele mai deseori ea nu este ghidată. Elevul trebuie să se 

orienteze independent, nu conştientizează implicarea sa în actul atitudinal. Situaţia 

poate fi depăşită în cazul când, învăţătorul ţine cont de acest fapt şi sprijină prin 

măsurare concretă manifestare atitudinală.  

Pe această direcţie de gândire ne propunem să abordăm posibilităţile unei 

strategii didactice creată de următoarele metode şi procedee:cadranele cu expresii 

lacunare, licitația de idei, grila de autoevaluare, evaluarea în perechi, scara de 

clasificare, graficul de autoevaluare, evaluarea pe baza descriptorilor formulaţi de 

colegi. 

Jocuri suplimentare: 

 Continuă povestea... 

Învăţătorul îi mobilizează pe elevi să continue povestea „ce se întâmplă după” (ce 

fac capra şi iedul după ce moare lupul, ce face Scufiţa Roşie după ce vânătorul îi vine 

de hac lupului, ce fac fraţii Elizei după ce sunt retransformaţi în oameni etc.) 

 Salata de poveşti 

Se realizează o nouă poveste prin amestecarea personajelor şi evenimentelor. Sunt 

aduse astfel în aceeaşi poveste personaje din alte poveşti. 

Gândeşte-te şi completează !Pe tablă sunt scrise: un titlu şi cuvinte din diferite 

propoziţii. Elevii completează propoziţiile în aşa fel încât să fie în legătură cu titlul. 

Conferinţă de presă/Interviul literar, adaptată de M. Marin. Conferinţa de presă 

are de obicei o componenţă exactă: Invitaţii şi jurnaliştii. 
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Ne propunem să-i avem ca invitaţi pe eroii cărţii pe care o citim sau autorii cărţii 

date. Elevii vor adresa întrebări vizavi de mesajul operei literare, comportamentul 

personajelor, sensul unor expresii, întrebări socratice ce valorizează opera literară. 

Scrierea liberă Învăţătorul cere elevilor ca timp de 5 minute să scrie neîntrerupt 

tot ce gândesc despre un anumit subiect. Când vor citi ideile în perechi sau în grup, în 

faţa clasei, elevii vor sublinia aspectele de care sunt siguri şi pe cele de care nu sunt 

siguri. Ultimele le vor urmări în cursul lecturii textului nou pentru a-şi clarifica 

incertitudinile. E bine ca la sfârşitul activităţii elevii să revină asupra celor scrise în 

debutul lecţiei şi să le evalueze din perspectiva noilor informaţii [11].  

Ex : Scrieţi în 5 minute tot ce vă trece prin minte despre o floare miraculoasă, 

folosind expresii plastice. 

Tehnica Asocieri libere vizează lansarea asocierilor individuale în legătură cu 

subiectul studiat (o idee, un termen, un nume , un fenomen). Se realizează la diverse 

conținuturi. Se prezintă elevilor pe etape ce trebuie să facă (pot fi cuvinte scrise pe 

tablă).  

Învățătorul solicită comentarii şi descifrări ale asocierilor obţinute, se va lucra 

repede şi nu se va respinge nici o asociere.  

 

 

 

 

 

Figura1. Schema Asocierilor libere 

Tehnica Copacul ideilor. Pe trunchi scriem cuvântul –cheie, iar pe ramuri notăm 

cuvintele ce ar determină noţiunea scrisă. Foaia este transmisă fiecărui membru din 

grup, pentru a completa „copacul ideilor”.  

Metodologia dezvoltării competenţei scrise a elevilor în elaborarea compoziţiei 

şcolare se axează pe reperele psihologice şi pedagogice, având următoarele 

componente: 

 mijloace: utilizarea raţională a resurselor temporale, materiale, umane. 

 metode: experienţiale şi cele active; 

 strategii: educaţia procesual-dinamică, centrată pe activităţi interactive, 

ajustată de expresii atitudinale; 

 obiective: formative; 

 Metodologia formării competenţelor scrise a elevilor devine funcţională prin 

integrarea acesteia în paradigma didactică a comunicării orale şi scrise la cele trei trepte 

de învăţământ: primară, gimnazială, liceală. 
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TIPURILE DE COMUNICARE ORALĂ ÎN CLASELE PRIMARE 

Golubițchi Silvia, conferențiar universitar, doctor în științe1  

Danu Elena, grad didactic II, master în Științe ale Educației2 

1Universitatea de Stat din Tiraspol 
2Gimnaziul Salcia, r. Șoldănești 

 Comunicarea se realizează prin mijloace variate de exprimare a informațiilor.

 Conform Currriculumului școlar cl. I-IV, domeniul „comunicare” se împarte în 

două subdomenii: comunicarea orală şi, respectiv, comunicarea scrisă. 

Comunicarea orală se caracterizează prin libertatea în exprimare, posibilitatea 

rectificărilor şi reluărilor, folosirea codurilor nonverbale sau paraverbale, construcţia 

spontană, subiectivismul evident al discursului (prezenţa mărcii emoţionale), 

posibilitatea abaterii de la vorbirea corectă (limbaj uzual) [4, p.65]. 

În perioada preabecedaară se realizează preponderent comunicarea orală. 

 Lecţiile de comunicare orală au ca obiectiv fundamental formarea şi dezvoltarea 

la elevi a capacităţii de receptare a mesajului oral şi a capacităţii de exprimare orală.  

Finalitățile lecțiilor de comunicare orală [4, p.67]: 

 identificarea formelor comunicării orale; 

 familiarizarea cu formele comunicării orale;  

 cunoașterea și înțelegerea rolului factorilor care determină/perturbă comunicare 

 formarea și dezvoltarea capacităților de receptare și de producere a unor mesaje 

orale divere (exersarea celor două roluri: de ascultător și de vorbitor); 

 formarea unei atitudini comunicative pozitive/civilizate 

Tipuri de comunicare în clasele primare: 

Comunicarea verbală are loc prin intermediul cuvintelor. Ea are un impact de doar 7%, 

pe când mijloacele vizuale (elementele de comunicare nonverbală – cu ajutorul 

gesturilor, mimicii, privirii, poziţiei corpului – precum şi reprezentările vizuale: 

scheme, tabele, grafice, slide-uri) au un impact de 55% asupra ascultătorilor, iar 

mijloacele de comunicare paraverbală (inflexiunile vocii, ritmul vorbirii, intonaţia, 

volumul) de 38% [4, p.60]. 

 În cazul comunicării verbale, informaţia codificată este transmisă prin cuvânt, prin tot 

ceea ce cuprinde acesta sub aspect fonetic, lexical, morfologic, sintactic şi stilistic. 

Conținuturi specifice comunicării verbale [1]: 

Clasa a III-a: Comunicarea verbală – schimb de informaţii între oameni. 

 Propoziţia ca mod de exprimare a unui gând scris sau spus.  

 Semnificaţia verbală şi gramaticală a tipurilor de propoziţii: propoziţia simplă, 

dezvoltată (dezvoltarea şi restrîngerea lor).  

 Tipuri de propoziţii după scopul comunicării: enunţiativă, interogativă şi 

exclamativă (cu utilizarea terminologiei).  
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  Comunicarea nonverbală influenţează relaţiile dintre interlocutori. 

Contactul vizual cu partenerul/partenerii de dialog, gestica şi mimica au un rol 

important în comunicare, indică marca emoţională a interlocutorilor, reacţia spontană 

a persoanelor implicate în dialog, putând oricând modifica evoluţia dialogului. Astfel, 

o bună comunicare nonverbală contribuie la desfăşurarea în condiţii optime a 

dialogului, poate preveni eventualele neînţelegeri ale mesajului. 

Conținuturi specifice comunicării nonverbale [1]: 

Clasa a II-a:  

 Gestul, mimica, unele semnale ale serviciilor: urgenţa medicală, pompieri, 

poliţie; semnele rutiere, afişe informaţionale etc.  

 Ajustarea elementelor nonverbale la comunicarea verbală. 

Clasa a III-a:  

 Gestica, mimica, semne convenţionale, semnale.  

 Îmbinarea comunicării verbale cu elemente din comunicarea nonverbală 

Mijloace de transmitere a informaţiei (televizor, radio, telefon, internet) 

 
Răspundeţi la întrebări:  

• Ce informaţii transmite fiecare indicator?  

• Cine anunţă stop?  

• Care sunt gesturile cu ajutorul cărora se transmite acest mesaj?  

•Citiți informați care o transmit imaginile? 

Comunicarea monologată  

Autoprezentarea şi prezentarea sunt specii orale ce pot fi asimilate şi exersate în cadrul 

unor activități didactice diverse; orientarea lor poate fi unidirecțională (activități sau 

secvențe de învățare centrate exclusiv asupra comunicării orale) sau plurală (activități 

integrate în spațiul unor scenarii didactice ample, consacrate lecturii sau scrierii) [5, 

p.90] 

Autoprezentarea este o specie orală cu regim real (autoprezentarea elevului ca elev, ca 

prieten, ca membru al familiei, al echipei de baschet etc.) sau imaginar 

(autoprezentarea unui personaj, a unui animal, a unei jucării).  

Conținuturi specifice comunicării monologate [1]: 

Clasa a III-a: Relatări/povestiri de fapte, întâmplări, evenimente, fragmente din poveşti, 

texte culese, auzite, citite etc.  

Mai mult, exersarea acesteia se poate menține într-un singur registru, cel verbal, sau 

poate fi susținută de imagine: fotografie sau desen. În seria desenelor se aşază: 

178



autoportretul, imaginea de tip „blazon” (ex.: culoarea, anotimpul, personajul, jocul 

preferate), desenul ce prezintă elevul într-un grup („Eu şi familia mea”, „Cu prietenii 

mei la joacă, la sport…”) sau într-un spațiu anume („Locul în care îmi fac lecțiile/unde 

citesc, unde mă joc cu plăcere”etc.) [5, p.91]. 

Comunicarea descriptivă 

Prezentarea orală a unui obiect, lucru, fenomen, pentru elevi e greu de realizat și de 

asimilat, deoarece nu conține acțiuni care pot fi relatate. Pentru inițierea elevilor în 

prezentarea descriptivă, rețin două activități conturate în: 

 Prima este un joc numit „Obiectul misterios” ce presupune descrierea, de către 

un elev, a unui obiect ascuns într-un sac; descrierea constă în indicarea caracteristicilor 

pe care le poate percepe fără să îl vadă; rolul colegilor este de a ghici obiectul.  

 A doua activitate se numeşte „Agenda clasei” şi pretinde colecționarea unor 

obiecte şi fotografii din activitățile didactice și extracurriculare, urmate de prezentarea 

lor. Exersarea formelor de expunere cu dominantă descriptivă se cere însoțită, din când 

în când, de modele oferite de învățător în variantă integrală sau în schiță. Variantele 

integrale presupun [ibidem]: 

 secvența de modelare („Astăzi vă voi prezenta… Vă rog să fiți atenți pentru a 

putea realiza şi voi oasemenea prezentare. Jocul se numeşte…”) şi 

 b.secvența de structurare a algoritmului („La începutul prezentării veți da numele 

jocului şi o însuşire generală, ca de exemplu «joc de atenție», «joc 

antrenant/interesant/plictisitor» etc. Apoi veți vorbi despre numărul de participanți şi 

veți enumera regulile de desfăşurare. La sfârşit, veți spune colegilor când şi unde pot 

să-l joace.”); 

 distribuirea fişelor de control (acestea conțin planul prezentării şi câteva aspecte 

legate de dimensiunea paraverbală şi nonverbală); 

 realizarea prezentării, urmată de  

 autoevaluare şi evaluare. 

Conținuturi specifice comunicării descriptive [1]: 

Clasa a III-a 

 Descriere de obiecte după formă, culoare, dimensiune, utilizare.  

 Caracterizări simple de persoane/personaje literare după faptele descrise şi 

organizate pe baza unor repere.  

Comunicarea dialogată  

Din clasa I se ralizează dialogul orientat, discuția liberă, dezbaterea şi dramatizarea. 

Lor li se pot asocia activitățile ce urmăresc formarea deprinderilor de a deschide un 

dialog, de a-l întreține şi de a-l încheia prin formulare de întrebări şi răspunsuri mai 

mult sau mai puțin previzibile şi ritualizate [1, p.96]. 

Familiarizarea cu dialogul poate începe cu exerciții de reconstrucție. O astfel de 

secvență pretinde cunoaşterea contextului în care apare dialogul: elevii restabilesc 
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dialogul prin reaşezarea replicilor decupate, în prealabil, de învățător; activitatea se 

poate desfăşura pe grupe şi poate avea ca finalitate nu numai înțelegerea mecanismului 

dialogului, ci şi realizarea unei mai bune înțelegeri a textului. 

Jocul de rol este, în acest sens, tehnica cea mai apropriată și presupune [ibidem]: 

a.definirea situației de comunicare şi a rolurilor; 

b.distribuirea rolurilor; 

c.desfăşurarea actului de comunicare şi, eventual, schimbarea rolurilor; 

d.evaluarea activității după o grilă prezentată încă de la început. 

În centrul acestor activități pot fi aşezate atât situații de comunicare orală standard 

(salutul şi un schimb minim de replici, dialogul la telefon cu mama/fratele 

colegului/colegei etc.), cât şi situații mai complexe, preluate din existența cotidiană a 

elevilor sau, de ce nu, din texte literare  

Dintre acestea enumăr: 

 dialogul cu o marionetă mânuită de învățător sau dialogul cu un personaj de 

basm sau de desen animat interpretat tot de învățător; în aceste cazuri întrebările vor fi 

fixe şi vor viza conținuturi specifice comunicării orale  

 jocul numit de Renée Léon „Căutarea comorii”, ce constă în aflarea, prin 

întrebări, a locului în care se află ascuns un obiect; cu aceeaşi intenție, pot fi create şi 

variante ale jocului „Obiectul misterios”; în aceste cazuri, descrierea obiectului se va 

face în urma unor întrebări punctuale adresate, de colegi, elevului care îl percepe fără 

a-l cunoaşte sau care îl deține fără a-l arăta: „Ce formă are? Ce greutate? Din ce 

material este făcut? Etc.”). 

 dialoguri imaginare între personaje din texte diferite şi dramatizarea acestor 

dialoguri (ex.: „Să ne imaginăm o întâlnire, în pădure, între Scufița Roşie, Albă-ca-

Zăpada Oare ce-şi vor spune?”).  

Conținuturi specifice comunicării dialogate [1]: 

Clasa a III-a 

 Organizarea dialogului oral.  

 Ordonarea replicilor complete şi eliptice (da/nu). Linia de dialog.  

 Adaptarea la situaţia de comunicare, la parteneri (prin îndeplinirea rolului de 

emiţător şi receptor).  

 Îmbinarea adecvată a replicilor de dialog cu noţiunile învăţate din eticheta 

comunicării, adaptîndu-le adecvat la situaţiile diverse ale comunicării verbale.  

Observaţi imaginea și răspundeţi la întrebări. 

•Cine discută în imaginea dată?  

• Cine este emiţătorul?  
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•Dar receptorul?  

• Care este mesajul lui Emil?  

• Care este mesajul transmis de Dorin? 

Activitățile de comunicare orală pretind şi o altă clarificare, anume cea referitoare la 

ascultarea activă. 
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FORMAREA COMPETENŢELOR ȘCOLARE LA ELEVII DIN CICLU 

PRIMAR PRIN INTERMEDIUL PRESEI ŞI AUDIOVIZUALULUI  

Devder Daniela, învăţător, grad didactic superior, master în Ştiinţe ale Educaţiei 

Buşila Ina, învăţător, grad didactic II 

IPLT „Principesa Natalia Dadiani”, Chişinău 

Informaţia, liantul dintre individual şi social, a devenit, în ultimele decenii, o 

armă cu două tăişuri. Scopul său principal a fost mistificat, astfel încât să răspundă 

nevoilor politice, de dominare, a falselor valori, de cele mai multe ori, emisii ale unor 

strategii de manipulare în slujba globalizării.  

Stilul de viaţa a facilitat accelerarea fluxurilor de informaţii ierarhizate conform 

unor criterii deformatoare. Şocantul, senzaţionalul sau absurdul au început să 

guverneze interesul societăţii actuale, care, de dragul, rating-ului sau în lipsa unei 

educaţii sau culturi media, valorizează insignifiantul şi non-valoarea, adoptând un 

comportament iresponsabil în ceea ce priveşte interpretarea şi utilizarea informaţiei. 

Decăderea esenţei în favoarea aparenţei pare a ghida interiorizarea şi prelucrarea 

artefactelor media. De aceea poate actul vederii este uneori unul periculos. Şi poate de 

aceea, a vedea nu înseamnă, întotdeauna, a şti. Şi poate de aceea, adeseori, a citi nu 

poate fi echivalent cu a înţelege.  

 Aceste condiţii impun educaţia prin media pe diversele ei coordonate, dintre 

care formarea şi concretizarea efectivă (modelarea) a conştiinţei civice ar apărea ca 

scop major şi prioritar. Din perspectiva dată, fenomenul media s-ar cuveni atent 

monitorizat, datorită creşterii consumului său de către copii şi tineri. Graţie impactului 

mare, aceştia sunt influenţaţi în privinţa:  

 comportamentului şi 

relaţionării cu ceilalţi;  

 alegerii stilului de viaţă;  

 selectării şi ierarhizării 

valorilor. 

 implicării sale în procesele 

de dezvoltare ale societăţii 

democratice; 

 implicării în generarea şi 

promovarea de valori. 

Media îşi depăşeşte atributul de sursă de informaţie şi trebuie să devină 

instrument de corecţie, de conştientizare, de implicare şi iniţiativa civică într-o lume în 

care echilibrul valoare-nonvaloare şi libertate - constrângere este fragil. 

 Această perspectivă determină necesitatea formării competenţelor generale, 

valorilor şi atitudinilor :  

 competenţe cognitive (utilizarea conceptelor specifice ştiinţelor umaniste, 

sociale pentru organizarea demersurilor de cunoaştere şi explicare a unor fapte şi 

fenomene din viaţa reală); 

 competenţe afective (aderarea la principiile şi valorile drepturilor omului si 

cetăţeniei democratice); 

 competenţe participative (capacităţi de implicare şi acţiune nemijlocită). 
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 Media favorizează dezvoltarea competentelor menţionate, în vederea atingerii 

scopului propus, acela de valorificare calitativă şi creativă a informaţiei. 

  Procesul de predare – învăţare va pune accentul pe operaţionalizarea şi 

aplicabilitatea definiţiilor şi conceptelor-cheie subordonate tipurilor de activităţi 

practice de învăţare. În acest sens, sunt recomandate metode activ – participative, ca: 

dezbaterea, brainstorming-ul, diamantul, turul galeriei, ciorchinele, floarea de nufăr, 

studiul de caz, proiectul, interviul, colajul, povestea fotografică şi reprezentarea 

grafică, dilema, jocul teatral. În scopul optimizării şi eficientizării metodelor didactice 

menţionate mai sus, se sugerează utilizarea următoarelor forme de organizare: 

activitate pe perechi; activitate în grup; activitatea în echipă; focus group. 

Procesul de evaluare se va concentra asupra metodele de evaluare ( proiectul, 

portofoliul, jocul teatral, studiul de caz, aplicaţiile practice: articolul, comunicatul de 

presă, ştirea, revista, ziarul, newsletter, pagina WEB, staţia radio, filmul, spotul, 

reclama, clipul, creaţia multimedia), care sunt propuse să fie selecţionate astfel încât 

să reflecte evoluţia : 

 abilităţilor de decodare a informaţiei;  

 abilităţilor de structurare a informaţiilor;  

 abilităţilor de utilizare a informaţii;  

 gradului de participare – cooperare;  

 gradului de implicare – iniţiativă şi creativitate în producerea şi diseminarea 

informaţiilor; 

Relaţionarea tipurilor de competenţe este indispensabilă. Activităţile de învăţare vor fi 

proiectate astfel, încât să conducă la formarea şi dezvoltarea sistemelor de competenţe 

facilitate de utilizarea abordării curriculare/ integrate. 

În continuare vă propun câteva sugestii metodologice, privind organizarea şi 

desfăşurarea activităţilor de învăţare în ciclul primar : 

Aplicaţia 1. Eu şi lumea (căutarea informaţiilor) 

Se vor forma grupe de câte 4 – 5 elevi. Fiecare grupă va avea sarcina de a aduna cât 

mai multe informaţii despre „Animalul/personajul, locul de vacanţă, povestea, 

preferată”, având la dispoziţie un atlas, o carte de poveşti, o carte despre 

animale/plante şi un dicţionar. 

Învăţarea prin descoperire. În funcţie de sarcina de lucru primită, elevii vor descoperi: 

ce tip de cărţi trebuie consultate ( tip de carte: beletristică, ştiinţifică), informaţiile 

generale ale referitoare la respectiva publicaţie (prefaţă), unde trebuie căutat subiectul 

dorit (cuprinsul), opinia despre calitatea informaţiilor (postfaţă), în ce alte surse de 

informaţii ar mai putea găsi cunoştinţe noi (bibliografia). 

 

Debriefing - astfel se descoperă părţile componente ale unui publicaţii, importanţa lor 

şi modalităţile de căutare a informaţiilor în funcţie de tema dată.  

183



Aplicaţia 2. Eu şi cărticica mea 

Această aplicaţie va trebui efectuată în etape. Principalul scop îl reprezintă 

identificarea mesajului imagine şi descifrarea acestuia.  

 Identificarea mesajului imagine. 

Metoda Florii de nufăr . Se poate alege o imagine simplă: un copil cu o floare alături. 

Elevii vor trebui să asocieze cuvintele „copil” şi „floare” cu ideile proprii (ex. copil – 

puritate, inocenţă, drăgălăşenie etc; floare – gingăşie, sensibilitate, candoare). Se vor 

identifica elementele comune ce au determinat asocierea celor două elemente. Prin 

metoda Brainstorming-ului se va evidenţia scopul asocierii, de fapt, mesajul imaginii, 

acela de sensibilizare, de pildă. Ulterior, elevii vor trebui să construiască mesajul 

lingvistic aferent imaginii, într-o propoziţie simplă.  

Activitate pe grupe. Se pot forma grupe de elevi. Fiecare grupă va primi câte o imagine 

dintr-o poveste necunoscută (comună tuturor grupelor). Vor avea ca sarcină de lucru: 

redarea ideii principale a acesteia şi menţionarea detaliilor ce conferă particularitate 

mesajului de ansamblu (gestică, culoare etc). În final grupele vor construi întreaga 

poveste ce va fi comparată cu cea autentică. 

Dramatizare. Se pot forma grupe de câte trei elevi. Fiecare grupă va primi o imagine 

dintr-o poveste necunoscută de ei. După imaginarea scenei, o vor dramatiza, astfel încât 

să redea mesajul transmis prin imagine. 

 Transpunerea mesajului lingvistic în imagine.  

Metoda Florii de nufăr. Se va da elevilor o propoziţie spre analiză, pentru a identifica 

ce sugerează aceasta. În funcţie de mesajul dominat, elevii vor trebui să asocieze ideea 

cu o imagine/simbol, pe care, ulterior, îl vor desena. 

Activitate pe grupe. Se formează grupe de lucru. Fiecare grupă va trebui să ilustreze, 

printr-un desen, ideea principală a unei poveşti, în cât mai multe detalii (acestea pot fi: 

obiecte, personaje, culoare, gesturi etc). 

Dramatizare. Se formează grupe de lucru. Se va da fie începutul, fie finalul unei 

poveşti, urmând ca fiecare echipă să reconstruiască povestea în imagini astfel încât să 

fie potrivită fragmentului dat. 

 Evaluarea mesajului imagine/lingvistic.  

În acest caz, se poate urmări discriminarea diferitelor imagini din punctul de vedere 

al funcţiilor acestora: informativă, educativă, de divertisment. 

Metoda proiectului. Se pot da grupelor de elevi ca sarcini de lucru, următoarele: 

crearea unei poveşti în benzi desenate; realizarea unei versiuni proprii a unei poveşti 

cunoscute;crearea unui set de planşe; realizarea unui dicţionar cu imagini ; 

Metoda Fishbone. Se formează grupe de lucru. Fiecare grupă va primi câte un tip de 

publicaţie specific diferitelor domenii ştiinţifice (istorie, ştiinţe sau de divertisment). 

Pe de o parte, elevii vor avea sarcina de a identifica tipul de informaţii ce pot fi găsite 
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în astfel de reviste, iar pe de altă parte, vor trebui să precizeze utilitatea acestor 

informaţii în diverse scopuri. 

Metoda Proiectului. Elevii for fi împărţiţi pe grupe. Fiecare grupă va avea de pregătit 

necesarul de materiale realizării unei prezentări a unui eveniment istoric, geografic, de 

divertisment. Elevii vor urma un plan anterior stabilit, ce va preciza: necesarul de 

documente, publicaţiile ce trebuie consultate, informaţiile relevante, ideile ce vor fi 

transmise, argumentele ce vor trebui construite, impactul pe care prezentarea va trebui 

să îl aibă asupra auditoriului etc. 

Aplicaţia 3. „Ziarul, o lume întreagă pentru toată familia mea” 

Metoda Dilemei. Se pot da următoarele afirmaţii pentru a se începe argumentarea pro 

şi contra: 

„Ziarul prezintă evenimente de ultimă oră.” 

„Ziarul transmite părerile ziariştilor.” 

„Ziarul relatează, în cea mai mare parte, numai evenimente negative”. 

Se extrage concluzia referitoare la funcţia principală a presei: transmiterea 

informaţiilor de ultimă oră.  

Aplicaţia 4. „Radioul celor mici”. „Televiziunea copiilor” 

Brainstorming. Lucrând pe grupe, elevii vor avea, ca sarcină de lucru, realizarea unor 

grile de programe radio şi TV pentru copii, astfel încât să materializeze toate funcţiile 

media audio – vizuale. Totodată vor trebui să ţină seama şi de durata acestora, ca să 

creeze un echilibru adecvat educaţiei lor. Fiecare grup va găsi o denumire şi un logo 

potrivit canalului TV/radio. 

Aplicaţia 5. Joc. Judecătorul de pace./ Adevărul şi numai adevărul! 

Studiul de caz (ipostaze situaţionale). Se va prezenta un eveniment frecvent întâlnit în 

viaţa şcolii: încălcarea unui drept al elevului, o altercaţie între doi elevi, o dispută etc. 

Elevii vor forma grupe care vor simula: judecătorul, inculpaţii, juriul, jurnaliştii, 

publicul consumator de media. Fiecare grupă va trebui să emită punctul ei de vedere, 

excepţie făcând jurnaliştii care vor scrie un articol despre eveniment. Se vor compara 

punctele de vedere şi se va selecţiona versiunea cea mai apropiată de adevăr. 

Debriefing - în etapa următoare, cititorii vor avea rolul principal. Îşi vor expune părerea 

în urma lecturării articolului, pe baza întrebărilor, se poate folosi Floarea de nufăr. 

În continuare prezentăm programul activităţilor de formare a competenţelor 

școlare la elevii din învăţământul primar prin intermediul presei şi audiovizualului.  

Competenţe 

specifice 

Unităţi de 

conţinut 

Definiţii Concepte 

cheie 

Tipuri de activităţi/ 

Teme 

1.Identificarea 

şi utilizarea 

informaţiei. 

 1.Surse de 

informaţii şi 

tipuri de 

mesaje 

Autor. 

Editură. 

Prefaţă. 

Postfaţă. 

Informaţie  Prezenta-rea 

componentelor unei 

cărţi: „Omuleţul din 

hârtie”; 
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 căutarea 

informaţiilor; 

 selectarea 

informaţiilor; 

 discriminare

a diferitelor 

tipuri de 

informaţii ; 

 discriminare

a tipurilor de 

limbaj. 

specifice: 

cartea. 

1.1.Concept; 

1.2.Tipuri de 

cărţi; 

1.3.Tipuri de 

informaţii; 

 

Cuprins. 

Abreviere. 

Notă de 

subsol. 

Manual. 

Culegere. 

Compendiu. 

Atlas. 

Enciclope-

die. 

Dicţionar. 

 Modalităţi de 

căutare, selectare şi 

relaţionare a 

informaţiilor: „Eu şi 

lumea”,”Pânza de 

păianjen”;  

 Tipuri de cărţi: 

„Cartea mea 

preferată”, 

„Învăţăce-lul”. 

2. Presa 

scrisă 

2.1.Informaţia 

scrisă - 

mesajul 

lingvistic; 

2.2. Tipuri de 

limbaj;  

2.3. Imaginea 

ca mesaj. 

 

Media. 

Presa (ziar, 

revistă, 

almanah). 

 

 

Mesaj. 

Limbaj. 

Funcţiile 

media. 

 

 Mesajul lingvistic: 

„Ziarul, o lume 

întreagă pentru 

familia mea”;  

 Mesajul imagine – 

„Eu şi cărticica 

mea”; 

 Imaginea, ca mesaj 

în presă: „O pagină 

de ziar”;  

 Stil şi limbaj : 

„Ziarul zilei”,  

3. Hobby-ul 

şi media 

3.1.Preferinţa 

pentru un 

anume tip de 

mesaj (pictu-

ra, fotografie, 

muzica, film). 

Hobby. 

Colecţie. 

Simbol. 

Simbolul, 

ca mesaj 

non-

lingvistic  

 

 

 

 

 Prezentarea 

diferitelor tipuri de 

colecţii: „Colecţia 

mea – un dar pentru 

semenii mei”;  
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2. Crearea 

informaţiilor şi 

mesajului . 

 crearea 

mesajului 

prin imagine; 

 crearea 

mesajului 

lingvistic;. 

 

1. Imaginea 

ca formă de 

expresie a 

ideilor 

1.1. Simbolul. 

1.2. Fotogra-

fia. 

 

Simbol . 

Logo. 

Valoare. 

Atitudine. 

 

 Crearea de mesajului 

non-lingvistic 

„Copiii spun lucruri 

trăsnite”;  

 Relaţionarea 

imaginii vizuale cu 

cea auditivă: „Micul 

meu erou”, 

„Picături de viaţă”;  

 Realizarea de grile 

de programe de radio 

şi televiziune 

conform funcţiilor 

media prezentate: 

„Radioul celor 

mici”, „Televiziunea 

copiilor ”. 

2. Cuvântul 

2.1.Sensul 

cuvintelor. 

 

Sinonime. 

Antonime. 

Omonime. 

Paronime. 

Cuvinte 

polisemanti-

ce. 

Punct de 

vedere. 

Stiluri 

funcţionale. 

 Tipuri de limbaj , 

sensurile cuvintelor 

„Cuvinte şi 

cuvinte”;  

 Punctul de vedere: 

„Jurnalistul 

cameleon”; 

„Adevărul şi numai 

adevărul”;  

 Creativitate şi 

vocabular „Anunţuri 

pentru toţi” . 

3.Asocierea 

cuvântu-lui 

cu imaginea 

3.1. Imagi-

nea audio – 

vizuală. 

   Realizarea unei cărţi 

pentru copii 

(imagine şi text) 

„Zâmbete şi 

lacrimi”;  

 Mediatizarea unui 

eveniment 

(producerea de 

invitaţii, fluturaşi, 

afişe etc).  
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3. Asigurarea 

calităţii 

informaţiei. 

 relaţionarea 

sursei de 

informaţii cu 

informaţiile 

căutate; 

 relevanţa 

informaţiei. 

 1.Cultura şi 

viaţa 

cotidiană  

1.1.Patrimo-

niul cultural 

local, naţio-

nal, interna-

ţional;  

1.2. Cultura 

şi ridicarea 

nivelului 

educaţiei. 

Muzeu. 

Monument. 

Teatru. 

Operă. 

Bibliotecă. 

Cultură. 

Operă de 

artă. 

Operă 

literară. 

 Prezentarea 

instituţiilor de cultură 

(muzee, case 

memoriale, 

monumente, teatre, 

opere): „Ghidul meu 

în pagini”, „O 

excursie în......” 

 Realizarea unor 

pliante pe diverse 

culturale . 

4. Formarea 

unui com-

portament 

media 

responsabil 

 Responsabili-

tatea socială 

a informaţiei 

4.Comporta-

mentul 

media 

4.1. Compor-

tament 

responsabil.  

Biblioteca. Fişă de 

împrumut. 

Fişie. 

 

 Reguli de arhivare, 

căutare şi utilizare a 

cărţilor din bibliotecă 

„Cărţile – gesturi de 

iubire”, „Ghidul 

micului cititor”;  

 Mini -biblioteca 

clasei: „Biblioteca, 

bunul nostru al 

tuturor”. 

 

Nu e drept să rămânem indiferenţi faţă de progresul tehnologiei. Trebuie să 

încercăm să educăm media în beneficiul nostru, folosindu-ne de receptivitatea, 

viziunea şi creativitatea copiilor şi tinerilor. Media trebuie valorificată pentru a informa 

individul şi nu pentru a-l manipula. 
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GÂNDIREA – ELEMENT CARACTERISTIC ORGANIZĂRII CONDUITEI 

INTELECTUALE A ELEVULUI DE VÂRSTĂ ȘCOLARĂ MICĂ 

Fluierar Valentina, asistent universitar 

Catedra Pedagogie și Metodica Învățământului Primar, UST 

Condițiile imprevizibile ale viitorului cere de la elevii actuali ca achizițiile 

dobândite să se axeze pe receptarea activă, rezolvarea problemelor de viață, pregătirea 

pentru confruntarea cu situațiile noi, dezvoltarea capacității de transfer, acestea 

devenind declanșatoare ale unor procese intelectuale. Având în vedere că mobilizarea 

tuturor disponibilităților psihice în realizarea procesului cunoașterii, din punct de 

vedere, cognitiv, afectiv-motivațional și volițional se manifestă în comportamentul 

imediat, iar majoritatea efectelor educative pe care le urmărește școala au scadență 

lungă, devine prioritară antrenarea abilității elevilor mici de a-și valorifica propriile 

idei și concepte în circuitul informațional. Astfel pusă problema, devine clară 

funcționalitatea acestor efecte, care se obține printr-o exersare treptată, printr-o 

înlănțuire progresivă a conduitei intelectuale. În acest sens se pronunță de mare 

importanță stabilirea coordonatelor forte care urmează a fi dezvoltate odată cu venirea 

copilului în școală, axate pe nivelul cel mai înalt de prelucrare și integrare a informației 

despre lumea externă și despre noi înșine – gândirea. 

P. Popescu-Neveanu consideră gândirea „o trăsătură distinctivă, cea mai 

importantă a psihicului uman, definitorie pentru om ca subiect al cunoașterii logice, 

raționale” [6, p. 198]. Un studiu asupra gândirii efectuat de S.L. Rubinstein confirmă 

ideea despre cunoașterea realității obiective care începe de la senzații și percepții, 

trecând la gândire prin evidențierea interrelațiilor și cunoașterea esenței acesteia: 

„gândirea, ieșind din limitele sensibilității, își lărgește granițele datorită caracterului 

său, care îi permite, prin intermediul concluziilor, să denote ceea ce lipsește nemijlocit 

în percepție” [8, p. 345]. Autorul constată că „gândirea ia naștere în însăși percepția 

realității pentru ca, mai apoi, să se detașeze de ea. În funcție de mulțimea de impresii 

și de intensitatea acestora, în corelație cu necesitățile copilului, unele dintre ele se 

evidențiază și în acest mod acesta începe a observa unele calități, care determină ceea 

ce el percepe. Această evidențiere a anumitor calități este strâns legat de abstractizarea 

involuntară a multitudinii obiectelor din jur, care rămân în afara vizorului copilului” 

[8, p. 346]. 

Gândirea este un proces psihic cognitiv care constă în reflectarea mijlocită și 

generalizat-abstractă a realității înconjurătoare. Caracterul mijlocit al gândirii se 

explică prin faptul că gândirea nu operează direct asupra obiectelor, ci asupra 

informației furnizate de percepții și reprezentări. Pentru desfășurarea unui proces de 

gândire este necesară existența unei informații, care se extrage în momentul dat prin 

intermediul percepției sau a unei informații evocate din tezaurul memoriei. Prin 

caracterul generalizat-abstract se are în vedere că gândirea se desfășoară în direcția 
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evidențierii însușirilor comune și esențiale ale obiectelor și fenomenelor și a 

subordonării lor unor modele generale – noțiuni, principii, legi.  

Este adevărat că gândirea, reflectând existența, stabilește relațiile între diferite 

momente și stări ale obiectului: folosește informația despre trecutul obiectului pentru 

a explica prezentul lui și integrează informația despre trecutul și prezentul obiectului 

pentru a determina starea lui pe viitor. Această corelație nu o putem eluda în nici o 

analiză a actului de gândire, deoarece acesta se realizează prin interiorizarea, cu 

ajutorul limbajului, a schemei de organizare și desfășurare a acțiunilor externe asupra 

obiectelor materiale. Înainte de a executa o acțiune în raport cu o situație, ea este 

executată în minte, planificată, fundamentată din punctul de vedere al scopului, 

oportunității, eficienței și consecințelor pe care le poate avea pentru subiect și cei din 

jur. Locul și ponderea pe care o au activitățile școlare orientate spre formarea acestor 

dexterități se stabilește într-o gradare riguroasă pentru a obține interiorizarea și 

sedimentarea unor cunoștințe ample și profunde, stabilizarea și integrarea lor în sfera 

cognitivă, formarea capacității de a le aplica în situații noi.  

Dintre notele definitorii ale gândirii, funcția ei de planificare servește ca ghid 

pentru traiectoria gândului. Ea se ridică la acel nivel, când devine posibilă teoria, care 

anticipează practica și care servește ca direcție de acțiune. Ea poate fi corect înțeleasă 

doar în unitatea activității și produsului său, a procesului și conținutului său, gândirii și 

gândului. Pe parcursul activității didactice, învățătorul pune în acțiune mijloacele de 

integrare, consolidare și operaționalizare a achizițiilor, de sporire a transferabilității lor. 

O trăsătură importantă specifică a gândirii constă în faptul că ea constituie baza 

formării capacităților intelectuale a elevilor de vârstă școlară mică. Gândirea școlarului 

mic se deosebește de cea a preșcolarului atât prin rapiditatea tempoului dezvoltării 

acestuia, cât și prin transformările structurale și calitative esențiale care au loc în 

procesele intelectuale. Schimbarea fundamentală prezentă la această etapă de vârstă în 

gândire constă în faptul, că se trece de la gândirea preoperatorie a preşcolarului la 

gândirea operatorie. Acţiunile mentale se desprind de conţinuturile informaţionale 

particulare, se generalizează, se transferă cu uşurinţă la noi conţinuturi şi se 

automatizează, transformându-se în operaţii. Micul şcolar îşi formează şi utilizează cu 

succes operaţiile generale ale gândirii, dar şi cele speciale implicate în însuşirea 

cunoştinţelor şcolare, aşa cum sunt operaţiile aritmetice. În afară de aceasta, gândirea 

şcolarului mic este încă legată de concret şi vorbim astfel de o gândire a operaţiilor 

concrete. Accesul la o operaţie sau noţiune nouă este condiţionat de percepţii şi 

reprezentări care oferă informaţia directă despre obiectele reale, care apoi va fi 

transformată şi prelucrată complex prin operaţii deja dobândite. Această gândire, care 

devine operatorie, dobândeşte şi reversibilitate, dar este vorba de o formă simplă a 

acesteia. Unităţile cognitive cu care operează gândirea şcolarului mic sunt la început 

noţiunile empirice, dar treptat se însuşesc și cele ştiinţifice elementare.  
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Învățarea, ca activitate primordială la vârsta școlară mică, influențează 

dezvoltarea activă a gândirii intuitiv-acțională, intuitiv-plastică și abstract-verbală. 

Cele mai reprezentative schimbări au loc în dezvoltarea ultimului tip de gândire, care 

la începutul perioadei date de vârstă a copilului este relativ slab dezvoltată, dar spre 

sfârșitul ei devine principală după calitățile sale și se distinge puțin de tipul analogic al 

gândirii adulților. Privitor la gândirea abstractă, profesorul A. Cosmovici afirmă că ea 

„se desfășoară de obicei sub formă de controversă imaginată, sprijinită, din când în 

când, pe evocarea unor fapte sau fenomene concrete” [2, p. 181]. Pentru determinarea 

nivelului de dezvoltare a gândirii elevilor de vârstă școlară mică R.S. Nemov propune 

„orientarea spre aprecierea tuturor tipurilor de gândire a copilului, dintr-o parte, și 

aprecierea în mod deosebit a gândirii verbal-logice, din altă parte” [7, p. 198]. 

Cu referire la aspectul operativ al cunoașterii, J. Piaget îl atribuie unor 

transformări raportate la tot ceea ce modifică obiectul, plecând de la acțiune până la 

operație: „numim operații acțiunile interiorizate, reversibile care se coordonează în 

structuri numite operatorii, care prezintă legi de compoziție ce caracterizează structura 

în ansamblul ei, văzută ca sistem” [4, p. 92]. În cest sens se pronunță J. Bruner, 

propunând cadrelor didactice de a informa elevul, pe măsura posibilului, nu numai cu 

obiectivul de cunoaștere pe care trebuie să-l atingă, dar și cu obiectivele privind 

operațiile propriei sale gândiri: „copiii ar trebui să fie cel puțin la fel conștienți de 

strategiile de gândire pe care le folosesc, cât sunt de încercările lor de memorare” [1, 

p. 114]. 

Pentru exercitarea progresivă a operațiilor de ordin intelectual J. Piaget propune 

o astfel de dezvoltare intelectuală, care „pornește de la acțiunea efectivă în sensul cel 

mai complet” [5, p.64]. Ca operație teoretică de cunoaștere, gândirea este strâns legată 

de acțiune. Omul cunoaște realitatea, acționând asupra ei, cunoaște lumea, schimbând-

o. Acțiunea este forma incipientă de existență a gândirii, anumite achiziții dobândite 

devenind condiția însușirii altora, care decurg din ele sau aflate pe o treaptă mai 

superioară a taxonomiei obiectivelor educaționale. 

S.L. Rubinstein atestă efectuarea unor acțiuni intelectuale practice, încă de la 

primele faze ale dezvoltării, din considerentele că „copilul este înconjurat de obiecte 

care constituie produse ale muncii umane și posedă, din punct de vedere practic, 

atitudinea față de aceste obiecte, la fel și modalitățile de a manipula cu ele” [8, p. 346].  

Datele experimentale obținute de P.I. Galperin cu referire la achiziția acțiunilor 

intelectuale denotă că „copilul folosește instrumentele și mijloacele deja cunoscute lui, 

dar este capabil de sine stătător să mânuiască noi operații instrumentale, subordonând 

acțiunea sa însușirilor obiective ale obiectului folosit de către el pentru rezolvarea 

sarcinii practice date” [8, p. 346]. 

Privitor la efectuarea acțiunilor mintale și a unor acte de constatare a rezultatelor 

obținute se poate vorbi de progresul gândirii. Această idee își găsește justețea în studiul 
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realizat de J. Piaget, care a demonstrat că „acțiunile mintale, operațiile specifice 

gândirii provin din interiorizarea treptată a unor acțiuni pe care copilul le face mai întâi 

în mod real, în practica de fiecare zi” [2, p. 181]. Odată fiind formate, operațiile asigură 

gândirii o mare mobilitate și plasticitate.  

În psihologia generală se disting două categorii de operații ale gândirii: generale 

și specifice. Cât privește distincția dintre aceste categorii, operațiile generale sunt 

prezente în orice act de reflecție, iar cele specifice – în relație cu o anumită categorie 

de probleme. Operațiile generale ale gândirii permit „apropierea în plan mintal a unor 

obiecte și fenomene cu scopul stabilirii asemănărilor și deosebirilor dintre ele – 

comparația; separarea mintală a unor obiecte și fenomene sau a unor însușiri, părți, 

elemente a lor – analiza; legătura stabilă între obiecte, fenomene sau diferitele lor părți, 

elemente sau însușiri – sinteza; analiza esențialului, izolarea pe plan mintal a unor 

aspecte sau relații esențiale între obiecte și fenomene – abstractizarea; extinderea unei 

relații stabilite între două obiecte sau fenomene asupra unei întregi categorii – 

generalizarea” [2, p. 180]. Printr-o simplificare a structurii psihologice a acestor 

operații, s-ar putea spune că antrenarea lor favorizează dezvoltării gândirii ca proces, 

prin înregistrarea progresului facilitat de variația experienței, la fel și de diversitatea 

obiectelor și a situațiilor. 

Cercetările întreprinse de J. Piaget au arătat complexitatea experiențelor necesare 

pentru a se constitui și sistematiza grupările de operații specifice, care se inițiază cu 

gândirea implicată în mișcare și percepție și treptat se ajunge la posibilitatea reflecției 

în plan verbal-abstract, în limbaj interior, creându-se ample posibilități de prevedere și 

organizare a activității, în vederea unei optime adaptări. 

Toate operațiile gândirii au apărut la început ca operații practice, iar mai apoi au 

devenit operații de gândire teoretică. În gândirea teoretică se păstrează legătura cu 

practica, aceasta din urmă constituind criteriul de bază și final al veridicității gândirii. 

În formă generalizată, gândirea teoretică denotă principiul rezolvării sarcinii și 

anticipează rezolvarea sarcinilor, de care practica se poate ciocni pe viitor.  

Să remarcăm că gândirea se realizează prin generalizări. În măsura în care această 

constatare este corectă, ea ne-ar putea ajuta în a urmări procesul bidimensional de 

generalizare și abstractizare la transferul efectuat de la particular la general. 

Generalizarea exprimă traiectoria gândului, care descoperă legătura care duce de la 

particular la general și de la general la particular. Cunoștințele mediate și generalizate 

despre obiect, bazată pe dezvăluirea relațiilor obiective mai mult sau mai puțin 

esențiale sunt reprezentate prin noțiuni, datorită cărora gândirea pătrunde tot mai adânc 

în viața concretă a realității, în dezvoltarea ei condusă de contradicții interne. Conform 

caracteristicilor noțiunii, P. Delay evidențiază că acestea „nu sunt date senzoriale, ci 

sisteme care sunt produse de răspunsurile la diferite situații caracteristice; utilizarea lor 

înseamnă aplicarea experiențelor trecute la situația actuală; reunesc date senzoriale 
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independente; la om, cuvintele sau alte simboluri sunt mijloacele de legătură ale 

elementelor independente ale experienței; au două moduri de utilizare: extensivă, 

comună pentru toți oamenii, și intențională, care variază de la individ la individ; nu 

este obligatoriu „rațional”; poate exista fără a fi formulat într-o manieră conștientă” [6, 

p. 205]. 

Capacitatea de a evidenţia esenţialul este un indicator de bază a inteligenţei și se 

formează la elevi pe parcursul învăţării conţinutului tuturor disciplinelor şcolare prin 

operaţiile gândirii. M. Zlate afirmă că „gândirea se orientează spre esențial și necesar, 

deosebit de fenomenal și accidental, către generic, ireductibil la singular, cu un cuvânt 

către invarianții relaționați și obiectuali, dar o anumită modulare după invarianți îi este 

proprie și percepției, cu atât mai mult reprezentării” [6, p. 199]. Un rol important la 

dobândirea acestei capacităţi îl are tendinţa de a primi un flux de informaţii ştiinţifice 

în condiţiile predării-învățării în treapta primară, începând cu anunțarea obiectivelor 

lecţiei, indicarea necesității însuşirii unor elemente concrete din temă, conștientizării 

unor noțiuni, formării unor capacități şi deprinderi, astfel elevii fiind orientați spre 

căutarea esenţialului, prin ascultarea activă a explicaţiilor pedagogului. Este necesar 

ca, la predarea temei noi, prin explicaţie, cadrul didactic să concentreze atenţia elevilor 

asupra momentului principal al temei, să sublinieze noţiunile și ideile esențiale pentru 

ca acestea să fie însuşite durabil. Astfel elevilor li se recomandă să se uite în manual 

şi, imaginar, să evidenţieze propoziţiile esenţiale, să sintetizeze dovezile și să 

stabilească concluziile. Din punct de vedere instructiv, la însuşirea noţiunilor 

învățătorul pune accentul pe indicii şi caracteristicile de bază, care se compară cu cele 

secundare, cu luarea în considerație a accesibilității materiei. Există și alte modalități 

de formare la elevi a capacității de evidențiere esenţialului, care pot fi valorificate prin 

realizarea unor însărcinări: găsiți cuvântul cheie, ideile şi gândurile principale în textul 

citit; întitulaţi etapele textului citit; alcătuiţi planul textului; expuneţi printr-o propoziţie 

gândul esenţial al textului; faceţi rezumatul textului; generalizaţi toate dovezile care au 

fost prezentate la lecţie şi faceţi concluziile necesare; expuneţi ideile principale ale 

filmului vizionat; alcătuiţi întrebări de autocontrol la tema dată. 

Fixarea gândirii elevilor asupra esenţialului are loc și în cadrul consolidării 

materiei, prin concentrarea atenţiei elevilor spre înţelegerea noţiunilor, teoriilor şi 

legilor, prin observarea în răspunsurile colegilor a detaliilor secundare şi emiterea unor 

completări cu date şi idei esenţiale. Acest lucru se efectuează și în procesul evaluării 

performanțelor elevilor, pedagogul accentuând criteriile care corelează cu perceperea 

corectă și logică a esenţialului din tema asimilată. Pentru a facilita autonomia învățării, 

în cadrul probelor de control se includ însărcinări de tipul: a sublinia gândul esenţial în 

compunere, a caracteriza ideile de bază, a face rezumatul textului. În rezultatul acestei 

activități individuale, pedagogul inițiază conversaţii despre greşelile tipice şi explică 

mijloacele de lichidare independentă a lor.  
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Modalitățile creării condițiilor de învățare de către învățător variază mult, de la 

caz la caz. Importanța acestor condiții constă în relevanța și semnificația învățării 

pentru fiecare elev în parte și a clasei în întregime. Învățarea presupune exercitarea 

unor capacități intelectuale și motorii, care servesc drept instrumente de asimilare. 

Pentru elevii de vârstă școlară mică capacitățile intelectuale, în principal, sunt acele 

capacități, care presupun o activitate mnezică productivă. Pentru a crea condiții de 

învățare eficientă, învățătorul, în proiectarea sa, după cum propune R.M. Gagné, 

„aranjează scena actului de învățare”, deci sprijină procesul reactualizării unor 

cunoștințe sau deprinderi, distribuie materialul de lucru, dă anumite îndrumări 

prealabile sau oferă un model de acțiune. Dar există și contradicții deliberat imprimate 

în contextul aplicării problematizării, prin înaintarea unor probleme incitante, care au 

rol de a impulsiona elevul spre căutarea creativă a unei ieșiri din situație. O problemă 

bine pusă naște o contradicție între vechile scheme cognitive – modalități de lucru și 

deprinderi intelectuale - și cele noi, cerute de noua situație. Activitatea depusă de elevi 

pentru rezolvarea situației-problemă dezvoltă capacitatea lor de a formula în termeni 

clari o problemă, de a prevedea obstacolele, de a emite și testa ipoteze, de a persevera 

în căutarea certitudinii. Dar, învățătorul va avea grija ca situațiile-problemă orientate 

spre formarea unor deprinderi de activitate intelectuală să fie concepute astfel, încât 

contradicția să fie rezolvabilă. 

Cu referire complexitatea deprinderilor intelectuale achiziționate în timpul anilor 

de școală primară, R.M. Gagné accentuează următoarele: de citire și scriere, de 

respectare a regulilor ortografice și de punctuație, de efectuare a operațiilor aritmetice, 

de măsurare etc.; de studiu independent sistematic, de a întocmi scheme și conspecte, 

de a expune un conținut de idei după un plan logic, de a participa competent la o 

discuție, de a efectua operațiile necesare în rezolvarea problemelor practice ș.a. 

Formarea deprinderilor intelectuale au fost descrise de către P. Janet, prin 

caracterizarea numeroaselor conduite intelectuale în diverse situații când intervine 

gândirea. Punctul de plecare în abordarea conduitei intelectuale se constată prin 

manifestarea efectelor formative încorporate în conștiință, care își dovedesc prezența 

prin faptul că depășesc experiența teoretică trecută și servesc ulterior rezolvării unor 

probleme noi pentru personalitate. Produsele psihice dobândite – noțiuni, deprinderi, 

convingeri, reacții afective – sunt transpozabile în conduite. Transferul este proba 

învățării. Deci, tiparele comportamentale proprii până odinioară se restructurează, sub 

influența învățării. Printr-un astfel de transfer se obține o experiență dobândită, 

valorificată în câmpuri operatorii noi. În rol de transfer se evidențiază generalizarea 

experienței teoretice, care conduce la constituirea trăsăturilor, ce permit transferul la 

experiența practică, de aici apare necesitatea încadrării elevilor în activități care să 

cultive capacitatea lor de generalizare pe baza experienței lor.  
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În raport cu noile cerințe educaționale, în domeniul cognitiv se constituie scheme 

perceptive prin cristalizarea unor imagini mintale generalizate, evocabile. 

Generalizarea permite reflectarea esențialului prin noțiuni, judecăți, raționamente nu 

doar a experienței individuale, ci și a celei sociale, acestea fiind însușite prin 

reorganizarea, restructurarea arsenalului disponibil. Aceste produse se obțin prin 

executarea unor operații cognitive, care sporesc capacitatea de a estima rezultatele, de 

a preconiza soluții, de a compara alternativele și a anticipa consecințele. Așadar, 

produsele formative se referă atât la structura cognitivă a persoanei, cât și la cea afectiv-

atitudinală, precum și cea operațională. Odată formate, ele apar ca trăsături și capacități 

stabilizate, condiționând conduita intelectuală care, cu timpul, devine autonomă din 

punct de vedere funcțional.  
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Formarea conduitei intelectuale parcurge o traiectorie complexă de integrare a 

activităților intelectuale cu cele practice. Acest context este remarcat de adeptul noilor 

educații J. Dewey: „ceea ce a învățat omul pe latura cunoașterii și îndemânării, devine 

instrument pentru înțelegerea și mânuirea cu folos în continuare” [3, p. 194]. Odată 

fiind formate deprinderile motorii, care însoțesc acțiunile de ordin intelectual, acestea 

se integrează în constelații complexe, generând creșterea ingeniozității, manifestarea 

spiritului creativ, a inteligenței etc. Astfel se elaborează strategii ale gândirii, care 

servesc ulterior ca moduri eficiente de abordare a realității, sporind nivelul dezvoltării 

intelectuale. 
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ASPECTE METODOLOGICE ÎN PROCESUL DE PREDARE-ÎNVĂȚARE A 

TEXTULUI LITERAR ÎN CLASELE PRIMARE 

Gorgan Diana, grad didactic II 

Master în Științe ale Educației 

Gimnaziul nr. 31, mun. Chișinău 

Pe parcursul activității didactice m-au preocupat diverse probleme ce țin de 

calitatea procesului educațional. În ultima perioadă am fost interesată de una dintre cele 

mai importante sarcini ale ciclului primar care o constituie cultivarea capacităților de 

exprimare a elevilor care vizează competența specifică: Perceperea mesajului 

citit/audiat prin receptarea adecvată a universului emoțional și estetic al textelor 

literare și utilitatea textelor nonliterare. Este evident că această competență specifică 

poate fi realizată atunci când cadrul didactic va atrage o atenție deosebită la 

metodologia studierii textului literar în clasele primare.  

Manualele școlare, şi în general, cărţile de lectură ale elevilor, oferă texte, în care 

însăşi organizarea lor interioară poate deveni un instrument de lucru, utilizat în vederea 

înţelegerii mesajului operei literare, a analizei acesteia. Elevul urmăreşte „cu sufletul 

la gură” conflictul dintre bine şi rău, în basme, în legende, în povestiri, unde aceste 

două elemente contradictorii sunt mai bine conturate şi se bucură sincer de succesul 

binelui, fiind tot timpul alături de eroul preferat. 

În procesul de predare-învățare a textului literar de către elevii din clasele primare, 

performanţele lor în comunicarea orală şi scrisă, în înţelegerea şi asimilarea valorilor 

literare sunt influenţate de modelul de lectură propus de învățător, deci de calitatea 

actului critic efectuat de acesta în ipostaza de mediator între operă şi elevii săi. Textul 

literar îndeplinește o serie de funcții printre care cele mai importante sunt: funcția 

comunicativă, informativă, motivațională, formativă, estetică și expresivă [1, p. 29].  

La treapta primară învățătorul poate antrena elevul în împărtățirea ideilor și 

opiniilor lor, în emiterea unor judecăți de valoare, prin explorarea textelor literare. 

A explora un text literar, înseamnă a face o ,,disecare" a lui, prin delimitarea 

componentelor sale, prin valorificarea conținutului de idei, de sentimente, precum și a 

mijloacelor artistice, ceea ce la clasele primare se realizează prin lectura explicativă 

[6, p. 20].  

Componentele lecturii explicative oferă resurse multiple de valrificare deplină a 

conținutului unui text. Componenta principală a lecturii explicative este analiza 

textului pe unități, ceea ce presupune cunoașterea creației literare în intimitatea ei, prin 

descompunerea în elemente constituitive.  

Etapele predării unui text [6]: 

I Introducerea temei textului în tema generală care s-a studiat (se face printr-o 

activitate de pregătire în vederea introducerii elevilor în atmosfera generală a textului). 

Poate fi propus un tablou, o imagine, o ghicitoare, o povestioară, o prezentare PPT etc.  
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Tot în această etapă, dacă este cazul se explică cuvintele noi, pentru a ușura 

înțelegerea textului. Explicarea cuvintelor necunoscute poate fi realizată la fel prin 

diverse tehnici: fie imagini, fie obiectul adus în fața elevilor, posibilitatea de a explica 

singuri făcând asocierea cu cuvinte asemănătoare, apelare la DEX etc.  

II Citirea textului în gând (șoaptă) 

Până la finele clasei a IV-a trebuie să-i deprindem pe elvi să citescă în gând. Prin 

urmare, le cerem elevilor încă de acum să efectueze citirea independentă, în gând sau 

în șoaptă. 

III Întrebări privitoare la conținutul textului 

Această etapă este necesară pentru a verifica felul în care elevii sunt orientați în 

problemele textului: numele autorului, titlul textului, numele personajului principal, 

acțiunea generală.  

IV Citirea integrală a textului 

Această etapă este realizată de doi, trei copii, care au formată deprinderea de 

citire corectă și coerentă.  

V Explicarea cuvintelor noi 

Aici vor fi date explicării cuvintele ce nu au fost explicate la început. Se propune 

elevilor de a include cuvintele noi în enunțuri.  

VI Recitirea textului  

La acest moment deja elevii sunt familiarizați cu textul și își pot îndrepta atenția 

spre actul citirii. Pentru a diversifica acest proces vom apela la diverse tehnici ale citirii 

(în lanț, selectivă, pe roluri etc) 

VII Întrebări în ordinea desfășurării textului 

Întrebările trebuie să fie simple, concrete, să nu conțină cuvinte și expresii pe 

care elevii nu le cunosc. 

VIII Citirea model și după model  

Citirea model nu trebuie neglijată. Odată însușit modelul de citire, vor realiza și 

ei o astfel de citire, încercând să redea cât mai aproape de realitate. 

 IX Activitatea de scriere 

Activitatea de scriere nu trebuie ocolită. Se pot face exerciții de sinonimie, 

antonimie, de găsire a unor însușiri pentru cuvintele date, exerciții de ortografie și 

punctuație, de transcriere, de dictare. Pot fi selectate cuvintele-acțiuni în ordinea 

desfășurării evenimentelor, pot fi selectate cuvintele ce desriu personajul din text.  

Modul de lucru trebuie să fie variat: frontal, în perechi, independent, individual, 

în grup. 

X Citirea de încheiere  

Cercetătoarea A. Șeptelici propune trei etape de lucru cu textele literare [9, p.93]: 

1. Receptarea textului 

2. Observarea textului 
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3. Explorarea textului 

Prima etapă include primul contact cu textul și verificarea calității perceperii 

conținutului propriu-zis. Celelalte etape presupun exerciții de analiză a formei și 

conținutului de idei al textului. 

Locul prioiritar în studirea textului literar în cadrul orelor de limba română îi revine 

metodei lecturii explicative. Etapele în care sunt antrenați elevii sunt: 

 I Receptarea textului, care include: 

1.1. Etapa pregătitoare - urmăresc trezirea interesului elevilor pentru textul care va 

fi predat prin diverse tehnici: alcătuirea unei povestiri în baza cuvintelor cheie, în baza 

unui tablou sau a unei imagini, ghicitori, poezioare scurte, conversație, etc. 

Subiectul lecției: „Puișorii”, după Emil Gârleanu, clasa a II-a 

Folosindu-vă de cuvintele cheie: toamnă, cuib, stol, despărțire, alcătuiți un mic text 

din 4- 5 propoziții.               Figura 1. Scorbură 

Subiectul lecției: Cioc! Cioc! Cioc!, după Emil 

Gârleanu, cl. 2. 

 Alcătuiț un text scurt în baza imaginii (fig.1) 

1.2. Anunțarea titlului textului și a autorului. Prezint 

elevilor date sumare despre autor, apelez la tehnica 

Reportajul. Textul ,,Năluca”, de Cezar Petrescu  

Tabelul 1. Tehnica Reportajul literar 

Azi veți afla scurte date biografice 

despre scriitorul Cezar Petrescu. 

-Când și unde s-a născut Cezar Petrescu? 

 

-Cezar Petrescu s-a născut la 1 decembrie 

1892 în Iași. 

-Ce ocupații a avut pe parcursul vieții? - A fost scriitor, traducător, gazetar. 

-A scris doar pentru copii? -Nu, a scris și piese de teatru, cărți pentru 

adulți și pentru copii. 

-Ce a iubit mult în viață ? - A iubit mult cartea. 

-Ce lucrări a scris pentru copii? - Pentru copii a scris: Fram, ursul polar; 

Năluca; Omul de zăpadă etc 

-Putem afla când a decedat? - A decedat la 9 martie, 1961 

1.3. Explicarea cuvintelor necunoscute prin diferite procedee: imagini, includerea 

cuvântului necunoscut în enunț, prezentarea obiectului în fața elevilor etc. Fiind 

explicate, solicit elevii să includă cuvintele noi în propoziții proprii. 

Subiectul: În ajun de Anul Nou, după Fănuș Neagu, clasa a II-a  

Vocabularul: scorțișoară, am adus la lecție și elevii au simțit mirosul și gustul.  
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           Figura 2. Pârtie de iarnă 

Subiectul: Sunetul (p) şi literele p, P. Citirea şi explorarea 

textului ,, Un prieten credincios” clasa I 

 Vocabularul: pârtie (fig.2)  

1.4. Lectura – model a textului (sau lectura ghidată, 

Mozaicul, lectura independentă).  

1.5. Întrebări privitoare la conținutul textului pentru a verifica gradul de receptare a 

textului. 

 Subiectul: Cum începe toamna, după Marin Preda, clasa a II-a  

Aplic tehnica Cutiuța cu întrebări. 

-Care este titlul textului citit ?   

-Cine este autorul ?  

-Cine este personajul principal ? 

-Unde se petrece acțiunea ? 

-Ce anotimp descrie autorul ? 

1.6. Citirea integrală a textului. Trei sau patru elevi care au formate deprinderea unei 

citiri corecte și coerente, sunt solicitați să citească textul în întregime.  

1.7. Explicarea cuvintelor noi. În această etapă explic cuvintele care nu au fost 

explicate la început.  

1.8. Recitirea textului folosind diverse tehnici (în lanț, selectivă, pe roluri, ecou etc.) 

La acest moment elevii sunt deja familiarizați cu conținutul textului și își îndreaptă 

atenția spre actul citirii.  

II Observarea și analiza textului. 2.1. Întrebări în ordinea desfășurării acțiunii. 

Adresez întrebări care redau ordinea desfășurării acțiunilor în text. Întrebările le 

formulez simplu, concret și să nu conțină cuvinte și expresii neînțelese. Utilizez 

întrbările propuse la rubrica Să înțelegem textul !, Explozia stelară, Octagonul 

întrebărilor (fig.3 ) 

 Subiectul:Judecata vulpii, după Petre Ispirescu, clasa a II-a  

Figura3. Octagonul întrebărilor 

-Unde se petrece acțiunea? 

-De ce omul a salvat vulpea? 

-Ce i-a propus omul vulpii ? 

-Cine a povățuit omul? 

-Care era gândul vulpii? 

-Cum a convins vulpea șarpele să intre în vizuină? 

-Când înțelese vulpea că a fost păcălită? 

La analiza textului propun elevilor metoda Cubul. 

-Descrie vulpea, utilizând cuvnte din text. 

-Comparați fapta omului cu cea a șarpelui. 
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-Aplicați cuvintele cheie, alcătuind câmpul lexical al cuvântului ,,padure ,,  

-Analizați părțile de vorbire învățate: Omul deștept ajută animalele 

-Argumentați folosul animalelor pentru om. 

-Asociați substantivele cu adjectivele potrivite, uniți-le cu o linie: vulpe, șarpe, viclean, 

deștept, hain, mândru, mic. 

 2.2.Citirea pe fragmente și analiza lor. Fiecare fragment este citit cu voce de către 

elev, după lectură realizez analiza fragmentului citit. Este de așteptat că în urma 

analizei fragmentelor elevii independent să ordoneze planul de idei. Vin la elevi cu 

Jocul,,Restabilește ordinea! ”. 

Subiectul: „Ghiocelul”, după Hans Christian Andersen  

Restabilește ideile în ordinea desfășurării în text: Furia vântului rece. Apariția 

bobocului alb – verzui. Discuția dintre rază și bulb. Mesajul soarelui primăvăratic.  

 2.3. Exerciții de reproducere a conținutului textului.  

III. Explorarea textului. 3.1. Conversație de generalizare (învățătura textului, 

caracterzarea personajelor, Fișa de lectură, Harta textului). Metoda de generalizare a 

textului este Fişa de lectură, ce presupune compeltarea enunțurilor în baza textului. 

Subiectul: Țăranul și duhul apelor, după Lev Tolstoi, clasa a II-a 

Personajul principal al legendei este …un țăran. 

•Acţiunea se desfăşoară (unde?) …pe malul râului. 

• Mi-a plăcut momentul când …peștișorul îî aduse un topor de aur. 

• Sunt curios/curioasă să aflu dacă … există Duhul apelor. 

• Aş vrea/n-aş vrea … ca omul din text să fie fericit. 

• Sunt convins/convinsă că … nu trebuie să fim ca prietenii țăranului. 

• Dacă aş putea, aș … face oamenii să fie sinceri. 

• Mă bucur enorm atunci când … oamenii sunt cinstiți. 

3.2.Citirea de încheiere (selectivă, ștafetă, cronometrată, pe roluri, expresivă). 

3.3. Activități creatoare. Folosind diferse tehnici de lucru (Diagrama Venn, Explozia 

stelară, graficul T, acrostihul, cincinelul, tehnica Cubului etc.) urmăresc scopul să 

dezvolt imaginația elevilor, să intensific emoțiile declanșate de textul studiat.  

La subiectul ,,O minune”, din Înțelepciunea Sfinților Părinți, clasa a II-a am 

propus elevilor să completeze Diagrama Venn (fig. 4) 

 

 

 

 

 

                

Figura 4.Diagrama Wenn 

Larva 

 supărată 

 invidioasă 

 tristă  

               Fluturele 

 fericit 

 uimit 

 încrezut 

 

 ființe 

 insecte 
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Cercetând sursele de care dispun am adăugat la cele relatate activitatea de 

scriere. Această activitate nu trebuie ocolită, de aceea mă străduiesc să rezervez timp 

pentru realizarea sarcinilor de scriere. Acest moment e potrivit atunci când elevii 

cunosc foarte bine textul. La această etapă elevii realizează sarcini de identificare a 

sinonimelor, antonimelor, de găsire a unor însușiri pentru cuvintele date, de selectare 

a cuvintelor frumoase, exerciții de ortografie și de punctuație,etc. Pentru a evita 

plictiseală organizez realizarea în diverse forme: frontal, individual, pe echipe, pe 

grupe, în lanț. 

Recomandări practice: Metoda lecturii explicative cât și metodele interactive 

aplicate cu elevii pe texte literare la lecții contribuie la formarea competenței 

Perceperea mesajului citit/audiat prin receptarea adecvată a universului emoțional și 

estetic al textelor literare. Orice metodă interactivă nu poate fi considerată la fel de 

eficientă pentru orice lecție, pentru orice text, pentru orice subiect, pentru orice 

categorie de elevi. Metodele și tehnicile pot fi implementate, respectându-se principiile 

accesibilităţii şi particularităţilor de vârstă şi intelectuale ale elevilor. 
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PARTICULARITĂȚILE COMUNICĂRII DIDACTICE  

ÎN CLASELE PRIMARE 

Ipatii Aliona, doctorandă 

Universitatea de Stat din Tiraspol 

Procesul de învățământ este un act de comunicare. Comunicarea didactică 

constituie una dintre problemele majore ale învăţământului contemporan și este un act 

interactiv în care simultan cei doi interlocutori: învățătorul şi elevul transmit şi 

recepționează informaţii.  

Comunicarea didactică apare ca formă particulară, obligatorie în vehicularea 

unor conţinuturi determinate, specifice unui act de învăţare sistematică, asistată. 

M. Stoica afirmă că comunicarea didactică este o comunicare instrumentală, 

direct implicată în susţinerea unui proces sistematic de învăţare, este o formă de 

interacţine învățător– elev, prin care învățătorul transmite mesajul său didactic, 

folosind procesul de predare-învăţare-evaluare, în scopul realizarii obiectivelor din 

Curriculumul. 

Comunicarea didactica este definita de I.Jinga si E.Istrate ca un schimb de 

mesaje, cu conținut specific între cadrul didactic și elevi, realizat pe cale orala, vizuală, 

în scris și prin gesturi [4]. 

Dupa C. Cucos Comunicarea pedagogică reprezintă un transfer complex, 

multifazial și prin mai multe canale ale informațiilor între două entități (indivizi sau 

grupuri) ce-și asumă simultan sau succesiv rolurile de emițători și receptori, 

semnificând conținuturi dezirabile în contextul procesului instructiv educativ [3] 

Comunicarea didactică este privită şi considerată ca model de formare a 

capacităților comunicative ale elevilor și ocupă un loc central în demersul educaţional. 

Comunicarea didactică, rămâne procesul fundamental constituit dintr-un 

ansamblu de acte voliţionale în măsură să producă modificări, transformări pozitive în 

planul cunoaşterii, afectivităţii şi al comportamentelor, în structura de personalitate a 

subiecţilor, urmărind să fie: 

  convingătoare – asumarea de către subiecţi a unei idei, comportament sau stil 

existenţial propriu, pe bază de argumente, de dovezi privite ca adevăruri; să determine 

dăruire, încredere în ceva, participare cu fermitate în înfăptuirea scopului urmărit;  

 persuasivă- puterea de a influenţa, de a convinge prin logică, realităţi şi adevăruri, 

prin afectivitate;  

 să elimine blocajele, obstacolele inerente comunicării, blocaje care ţin de 

personalitatea celor doi poli ai comunicării, de relaţiile psihosociale promovate, de 

canalul de transmitere, căi de particularităţile domeniului comunicat; 

  eficientă - proces care ţine de calitatea mesajului transmis: conţinutul receptat să fie 

identic sau apropiat celui transmis intenţionat de învățător; înalt grad de receptivitate, 
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utilizarea unei colaborări şi echilibrări între conţinutul informaţional comunicat şi 

mijloace etc [1]: 

Comunicarea didactică are mai multe caracteristici, care o deosebesc de alte 

forme ale comunicării interumane: 

 se desfășoară între doi sau mai multi agenți: învățător și elevi, având ca scop comun 

instruirea acestora, folosind comunicarea verbală, scrisă, non-verbală, paraverbală 

și vizuală, dar, mai ales, forma combinată; 

 mesajul didactic este conceput, selecționat, organizat și structurat logic de către 

învățător, pe baza unor obiective didactice precise, prevăzute în Curriculumul școlar; 

 stilul didactic al comunicării este determinat de concepția didactică a învățătorului 

și de structura lui psihică; 

 mesajul didactic (repertoriul) are o dimensiune explicativ- demonstrativă și este 

transmis elevilor, folosind strategii didactice adecvate dezvoltării intelectuale a 

acestora și nivelului de cunoștințe pentru a fi înțeles de elevi; 

 comunicarea se reglează și autoreglează cu ajutonil unor retroacțiuni (feed-back și 

feed-farward), înlocuind blocajele care pot apărea pe parcurs. 

Centrată pe ideea,, a învăţa să înveţi”, acţiunea didactică urmăreşte: Capacitatea 

de a pune în relaţie informaţiile anterioare cu cele noi; Evaluarea în raport cu noile 

achiziţii; Mobilizarea unitară a cunoştinţelor spre crearea nevoii de cercetare şi a altora; 

Încorporarea reprezentărilor între cele oferite şi viaţa socială, ştiinţifică şi culturală. 

În clasă identificăm un sistem de comunicare cu două circuite de bază:  

 circuitul vertical - care stabileşte legătura dintre învățător şi elevi;  

 circuitul orizontal - care reflectă comunicarea dintre elevi. 

I. Jinga menționează următoarele particularităţi ale comunicării didactice [4, p.57]:  

 este în concordanţă cu obiectivele educaţionale urmărite de proces; 

 este o comunicare ce asigură un transfer important de informaţie, conţinut 

„purtător de instruire”; 

 este un efect la învăţării, dar şi generează învăţare; 

 generează învăţare, educare şi dezvoltare prin implicarea activă –participativă a 

educabilului în actul didactic. 

Cei doi agenti ai procesului educativ, învățătorul și elevul, sunt legați printr-un 

sistem de comunicare reciprocă realizată în contexte situative diverse și de a cărei 

eficiență depinde eficiența predării și învățării. 

Ascultarea activă îmbunătăţeşte comunicarea didactică, ea trebuie practicată în 

egală măsură de partenerii în educaţie –învățătorul şi elevii. 

A asculta activ înseamnă, din perspectiva învățătorului [5, p.61]:: 

 a încuraja vorbitorul (elevul) – prin gestică şi mimică – atunci când este de acord 

cu cele afirmate de elev;  
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 a urmări elevul, fără a-l întrerupe, pentru ca acesta să nu-şi uite ideea;  

 a reformula sau a parafraza cele spuse de elev, pentru a verifica dacă a înţeles 

bine şi, totodată, pentru a-i oferi elevului un feed-back asupra celor afirmate;  

 a recapitula ideile exprimate de elev/elevi;  

 a acorda credibilitate elevului/elevilor.  

Din perspectiva elevului [5, p.61]:: 

 a urmări cu atenţie explicaţiile profesorului, confirmând prin contact vizual, 

poziţie în bancă, gestică şi mimică, interesul manifestat faţă de cele prezentate;  

 a formula întrebări clarificatoare, după ce, prin reformulare sau parafrazare, a 

demonstrat ce a înţeles din comunicarea învățătorului;  

 a recapitula ideile prezentate de învățător;  

 a demonstra înţelegerea celor expuse prin rezolvarea sarcinilor propuse de 

învățător;  

 a valorifica informaţiile primite, prin exprimarea unui punct de vedere personal 

asupra ideilor discutate.  

Ca transmiţător de informaţii, pentru a reuşi o comunicare didactică eficientă şi, 

totodată, pentru a favoriza climatul educaţional în timpul procesului instructiv, este 

important să se ţină cont de o serie de abilităţi în ceea ce priveşte mesajul transmis:  

 claritate – organizarea conţinutului de comunicat, astfel încât acesta să poată fi 

uşor de urmărit; folosirea unui vocabular adecvat temei şi autorului; o pronunţare 

corectă şi completă a cuvintelor; 

 acurateţe – presupune folosirea unui vocabular bogat pentru a putea exprima 

sensurile dorite; cere exploatarea completă a subiectului de comunicat;  

 empatia – vorbitorul trebuie să fie deschis tuturor interlocutorilor, încercând să 

înţeleagă situaţia acestora, poziţiile din care adoptă anumite puncte de vedere, 

atitudinile, manifestând, în acelaşi timp, amabilitate şi prietenie;  

 sinceritatea – situaţia de evitare a rigidităţii sau a stângăciei, recurgerea şi 

menţinerea într-o situaţie naturală;  

 atitudinea – evitarea mişcărilor bruşte în timpul vorbirii, a poziţiilor încordate sau 

a unora prea relaxate, a modificărilor bruşte de poziţie;  

 realizarea contactului vizual – este absolut necesar în timpul dialogului ca toţi 

participanţii la dialog să se poată vedea şi să se privească, contactul direct, vizual, 

fiind o probă a credibilităţii şi a dispoziţiilor la dialog;  

 înfăţişarea – reflectă modul în care te priveşti pe tine însuţi: ţinuta, vestimentaţia 

trebuie să fie adecvate locului şi temei discuţiei, statutului social al 

interlocutorilor;  

 postura – poziţia corpului, a mâinilor, a picioarelor, a capului, a spatelui – toate 

acestea trebuie controlate cu abilitate de către vorbitor;  
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 vocea – urmăriţi dacă sunteţi auziţi şi înţeleşi de cei care vă ascultă, reglaţi-vă 

volumul vocii în funcţie de sală, de distanţa până la interlocutor, faţă de zgomotul 

de fond;  

 viteza de vorbire – trebuie să fie adecvată interlocutorilor şi situaţiei; nici prea 

mare pentru a indica urgenţa, nici prea înceată, pentru a nu pierde interesul 

ascultătorului;  

 pauzele de vorbire – sunt recomandate atunci când vorbitorul doreşte să 

pregătească auditoriul pentru a recepţiona o idee importantă [2]. 

Conţinutul informaţional urmărit realizat la nivelul elevilor, are următoarele aspecte 

definitorii:  

alegerea modalităţilor de comunicare, adecvate situaţiilor concrete, conţinutului 

comunicării şi particularităţilor de vârstă ale elevilor;  

efectele congruenţei emoţionale elev-elev şi elev- învățător în planul depăşirii 

obstacolelor din comunicarea didactică;  

impactul climatului afectiv negativ, exprimat prin neîncredere şi absenţa stimulării 

motivaţionale a elevilor în contextul comunicării didactice;  

stimularea de către învățător a reflecţiei personale asumate în comunicarea didactică 

şi aprecierea de către elevi a semnificaţiei acesteia în raport cu dezvolatarea personală;  

dezvoltarea în plan personal şi social a elevilor pentru dobândirea trăsăturilor de 

caracter care le vor asigura integrarea şcolară şi socială, aderarea la valorile etice şi 

morale universale şi profund umaniste, elemente esenţiale de inserţie şi succes şcolar 

şi personal; 

Actul comunicării devine eficient atunci când favorizează o implicare activă din 

partea elevului, o angajare cu toate forţele sale intelectuale şi afective în procesul 

receptării. Astfel, receptarea depăşeşte simpla percepere a unor conţinuturi audiate. A 

produce interlocutori activi, a-i determina pe elevi să urmărească cu interes şi să 

manifeste o atitudine activă în cursul ascultării constituie un indicator al competenţelor 

pedagogice ale cadrului didactic. 
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MODALITAȚI DE FORMARE A COMPETENȚEI DE COMUNICARE  

ÎN CLASELE PRIMARE 

Jardan Corina, învățător, grad didactic I 

Liceul Teoretic „Mihail Sadoveanu” 

Întregul proces de organizare şi desfăşurare a activităţii de instruire a elevilor 

este reglementat de învăţător prin comunicare. 

Competenţa de comunicare derivă din competenţa-cheie a învăţa şă înveţi şi 

trebuie tratată ca o componentă de bază a domeniului definit de citit-scris. 

Competența de comunicare se afirma în exercițiul curent al relaționării, ca 

demers interacțional cu caracter psihosocal marcat de performanță și care angajează, 

acțiuni bine conștientizate, rationalizate [2, p.100] 

În concepţia lui C. Simard, citat şi de documentele UE privind politicile 

lingvistice, componentele competenţei de comunicare sunt în număr de şase şi converg 

pentru definirea modelului curricular al disciplinei, după cum urmează [Apud A. 

Pamfil]: 

 componenta verbală care integrează toate componentele limbii (dimensiunea 

lingvistică, o dimensiune textuală şi o dimensiune discursivă); 

 componenta cognitivă al cărei rol este de identificare a operaţiilor intelectuale 

implicate în producerea şi înţelegerea limbajului; 

 componenta enciclopedică ce impune cunoaşterea aspectelor lingvistice, textuale, 

discursive specifice unor anumite domenii de activitate umană: istorie, tehnică etc.; 

 componenta ideologică al cărei rol este de a dezvolta capacitatea de a ne situa şi de 

a reacţiona la diverse idei, valori, atitudini, principii vehiculate prin discurs; 

 componenta literară operează trimiteri literare şi pune în valoare capacităţile de 

valorificare a creativităţii verbale individuale; 

 componenta socioafectivă dezvoltă sentimentele şi atitudinile care pot influenţa 

comportamentul verbal al fiecăruia. 

Cultivarea interesului pentru lectură şi a plăcerii de a citi, a gustului estetic în 

domeniul literaturii se bazează pe [3]: 

 Stimularea gândirii autonome, reflexive şi critice în raport cu diversele mesaje 

receptate; 

 Cultivarea unei atitudini pozitive faţă de comunicare prin conştientizarea impactului 

limbajului asupra celorlalţi şi prin nevoia de a înţelege şi de a folosi limbajul într-o 

manieră pozitivă, responsabilă din punct de vedere social; 

 Cultivarea unei atitudini pozitive faţă de limba română şi recunoaşterea rolului 

acesteia pentru dezvoltarea personală şi îmbogăţirea orizontului cultural; 

 Dezvoltarea interesului faţă de comunicarea interculturală. 
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Competența de comunicare se formează: în situații de comunicare, în baza lecturării 

imaginii, cât și în baza textului literar. 

a) în situații de comunicare 

Metoda Conferință de presă în clasa a IV-a 

a) Alegeți dintre elevii clasei voastre colegi care să reprezinte cinci profesii cunoscute 

de voi sau ale părinților voștri. 

 b) Formulați întrebări pentru invitații voștri, care să se refere la:  

• studiile pe care trebuie să le aveți pentru a profesa această meserie;  

• abilitățile pe care trebuie să le aveți;  

• posibilitățile de a obține astfel de studii.  

c) Răspundeți la întrebările date, pregătindu-vă în prealabil de aceasta. 

Metoda clustering: Formulați o listă de răspunsuri pe baza următoarei scheme.  

 
Figura 1. Întrebările dialogului 

Construiţi propoziţii în care cuvântul „bancă” ar avea diferite sensuri: 

 
Metoda interviul Oraşul/satul meu  

1 Răspundeţi la întrebări:  

a) Cum se numeşte oraşul/satul în care locuiţi? 

 b) Unde este aşezat?  

c) Ce ape curgătoare sau stătătoare îl străbat?  

d) Cum sunt casele, străzile, drumurile localităţii voastre? 

 e) Ce edificii mai importante se află în oraşul/satul vostru?  

f) Cu ce se ocupă locuitorii oraşului/satului natal? 

 g) Cu ce oameni de vază se m\ndreşte localitatea în care locuiţi?  

h) Cum aţi putea contribui la înfrumuseţarea, prosperarea oraşului/satului vostru? 

 i) Ce sentimente aveţi faţă de oraşul/satul de baştină? 

Subietul lecției: Eticheta comunicării 

Dialogăm

Când? Cât?

Cum?
Despre
cine?

De ce?

Cu cine?
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Realizează un dialog cu colegul de bancă, la tema Drumul cărții. Utilizează 

formulele de început: Cum crezi...? De ce ţi se pare...? Ce părere ai despre...? Ce crezi 

despre...? 

— Nicoleta, cum se face o carte?  

—O carte se face greu. 

— De ce ţi se pare acest drum greu? 

— Acest drum este greu, deoarece copacul crește foarte încet…. 

b) în baza lecturării imaginii 

 • Cum crezi, cine a realizat această imagine?  

• Ce informație desprindem din ea?  

• Formulează trei întrebări pentru imaginea dată. 

• Ce sentimente îți transmite această imagine?  

Alege dintre variantele propuse: patriotism, 

dragoste, încredere, mândrie, admirație etc. 

 • Cum ai intitula imaginea dată? Argumentează.  

• Alege doar o denumire pentru ea, acordând învingătorului o diplomă. 

Altă modalitate este scrierea unei compuneri 

Introducere:  

a) În ce anotimp ne aflăm? 

 Cuprins: 

 b) Cum este cerul? c) Unde se ascunde soarele palid? d) Ce se întâmplă cu 

iarba, frunzele? e) Ce lucrări agricole se fac în câmp? f) Unde se duc copiii 

cu părinţii lor? g) Ce fac vieţuitoarele pădurii?  

Încheiere:  

h) De ce toamna e numită zîna belşugului şi regina culorilor? 

Alcătuiţi enunţuri cu ajutorul expresiilor propuse de Creionaș. • cer căptuşit cu nori 

plumburii; • soare palid şi somnoros; • covor arămiu şi foşnitor; • ramuri împodobite 

de lumină; • struguri chihlimbarii; • miresme de toamnă; • munca este în toi; • parfumul 

fructelor. 

c) Altă modalitate este lectura texelor literare. Scopul propus constă în elucidarea 

reperelor conceptuale, condițiile și posibilitățile de formare la elevii mici a competenței 

de comunciare prin intermediul textelor literare. 

Textul „Învăţătura” de Nicolae Tăutu 

• Ce se spune în poezie despre învăţătură?  

• De ce autorul compară învăţătura cu o comoară?  

• Ce bogăţie a omului nu poate fi răpită niciodată? De ce? 

• De ce nu poate trăi omul fără învăţătură? 

• Ce mesaj (învăţătură) desprindem din poezie?  

• Cine vă împarte vouă învăţătura?  
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• Voi pe cine puteţi învăţa? Ce anume? 

Textul „S-au aurit a toamnă pădurile” după Gheorghe Tomozei 

Metoda cubul 

Argumentaţi de ce textul este intitulat astfel. 

Analizaţi imaginea care însoţește textul. 

Asociaţi cuvintele evidenţiate cu sinonimele lor: 

 • bat nucii     pulsează    • 

• inimile bat     scutură 

• bat la uşă      suflă 

• bat vînturi      ciocănesc 

 Descrieţi în câteva propoziţii paleta de culori a toamnei. 

 Comparaţi textele „S-au aurit a toamnă pădurile” și „Ce te legeni…”. 

 Aplicaţi cunoștinţele acumulate anterior, recitând câte o strofă din poeziile 

cunoscute despre toamnă. 

Metoda de sinteză a textului este Fişa de lectură, ce presupune compeltarea 

enunțurilor în baza textului. 

• Fişă de lectură  

• Titlul textului este …. 

 • Titlul sugerează … 

 • Autorul textului este … 

• Personajele sunt …  

• Personajul se comportă ca un adevărat … 

 • Acţiunea are loc (unde?) , (când?) …  

• Cel mai mult m-a impresionat …  

• Citind textul, am trăit sentimente de … 

 • Expresii frumoase: . 

 • Mesajul textului: . 

 Învăţătorul urmăreşte să formeze elevilor deprinderi de comunicare în orice 

moment al lecției și în activitățile extracurriculare. 
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CARACTERUL MULTIDIMENSIONAL AL EDUCAȚIEI MORALE 

Munteanu Tamara, lector universitar 

Catedra Pedagogie și Metodica Învățământului Primar, UST 

O caracteristică definitorie a omului și a umanității o constituie moralitatea. 

Moralizarea ființei este una dintre sarcinile educației dintotdeauna [3, p. 101]. Nu este 

posibilă formarea personalității fără a ține seama de aspectul care ar trebui să domine 

întreaga noastră viață sufletească: aspectul moral. 

Specificul educației morale este determinat, pe de o parte, de particularitățile 

moralei, ca fenomen social, care-i conferă conținutul, iar pe de altă parte, de condițiile 

socio-psihice ce sunt implicate în realizarea lor [7, p. 238].  

Profesorul N. Silistraru afirmă și faptul că educaţia morală reprezintă activizarea 

pedagogică a principiilor, normelor şi valorilor morale specifice unei societăţi istoric 

determinate, în vederea formării de convingeri, sentimente, atitudini (comportamente, 

deprinderi şi obişnuinţe) morale, a trăsăturilor morale ale personalităţii (ibidem, p. 

239). 

 Iar în viziunea savantului V. Panico, morala este privită ca formă a conştiinţei 

personalităţii, determină comportamentul ei în societate. Ea reprezintă veriga 

principală, hotărâtoare în determinarea direcţiei de dezvoltare a personalităţii. Cultura 

morală este generată de natura tuturor atitudinilor, care se stabilesc între om şi realitatea 

înconjurătoare (faţă de sine însuşi, de alţi oameni, de societate, de muncă şi învăţătură, 

faţă de produsele materiale şi spirituale ale societăţii etc.). Aceste tipuri de atitudini se 

trăiesc în modul lor specific şi generează în conştiinţa personalităţii motivele morale 

de activitate şi comportare [6, p. 62–68].  

Studiile noastre au confirmat că criteriul de bază în aprecierea moralităţii rămâne 

concordanţa dintre cuvânt şi faptă, respectul pentru valoarea omului. Examenul 

autocritic al conduitei noastre rămâne şi el un criteriu de evaluare al conduitei morale. 

A ne pune întrebări cu privire la comportamentul nostru şi a căuta răspunsuri corecte 

şi concrete reprezintă un exerciţiu de autoperfecţionare morală. 

Esența educației morale constă în crearea unui cadru adecvat interiorizării 

componentelor moralei sociale în structura personalității morale a copilului, elaborarea 

și stabilirea pe această bază a profilului moral al cestuia în concordanță cu imperativele 

societății noastre. Sau, exprimându-ne sintetic, esenţa educaţiei morale reflectă 

formarea unei personalităţi cu profil moral adecvat, în care sunt concentrate majoritatea 

valorilor caracteristice moralei sociale a unei colectivităţi date, într-o anumită perioadă 

a dezvoltării sale. 

Scopul fundamental al educației morale constă în formarea individului ca subiect 

moral, respectiv ca subiect care gândește și acționează în spiritul cerințelor și 

exigențelor morale sociale, al idealului, al valorilor, normelor și regulilor pe care ea le 

incubă [5, p. 248]. Scopul educației morale, după cum afirmă S. Cristea, este acela al 
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formării personalității ca subiect care gândește și acționează în acord cu cerințele și 

exigențele normelor și regulilor morale [2, p. 157].  

Devenirea morală este rezultatul asimilării și interiorizării normelor, ideilor, 

teoriilor, modelelor de conduită - acestea se filtrează prin grilele cognitive, afective, 

atitudinale ale individului; ele devin construcții mentale, afective, volitive, atitudinale 

proprii, exprimate în acte de conduită. Individul se raportează la normele și modele 

morale obiectivate în obiceiuri, tradiții, coduri, și-și construiește propriul sistem de 

gândire și atitudine, propriul registru de acțiuni. Procesul de formare a personalității 

morale este complex, contradictoriu, se desfășoară într-un context social-relațional [4, 

p. 258]. 

Deci, educația morală este una din cele mai complexe laturi ale educației. Acest 

lucru este determinat, pe de o parte, de faptul că individul este subiect al relațiilor 

morale de la o vârstă timpurie, el fiind supus continuu unor influențe de acest gen, iar 

pe de altă parte, de variabilele psihologice implicate într-un asemenea proces. 

Educația morală se desfășoară întotdeauna pe fondul și concomitent cu diverse 

influențe morale, ce se exercită asupra personalității. Ea nu poate face abstracție de 

aceste influențe, scopul ei trebuind să vizeze deopotrivă valorificarea lor, atunci când 

efectele sunt pozitive sau anihilarea eventualelor efecte negative. În funcție de cele 

două situații, profesorul urmează să apeleze la acele metode și procedee care, urmărind 

realizarea sarcinilor educației morale, să valorifice sau să anihileze rezultatele 

influențelor morale ce s-au exercitat sau se exercită asupra copilului. 

Deducem de aici că eficacitatea metodelor și procedeelor de educație morală este 

dependentă de modul în care acestea reușesc să activizeze subiectivitatea elevului, 

elementele structurale ale personalității sale. Condițiile interne, în care includem și 

experiența, sunt cele care mijlocesc relația dintre metodele și procedeele folosite (ca 

variabile independente) și reacțiile pe planul conduitei (ca variabile independente). 

Toate acestea s-ar putea prezenta, schematic, conform viziunii savantului I. Nicola, în 

felul următor: 

 

 

 

 

 

 

       CONEXIUNE INVERSĂ 

 

Figura 1 – Schema educației morale (după I. Nicola) 
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Prin strategia educației morale vom înțelege ansamblul metodelor și 

procedeelor folosite de profesor în mod conștient și într-un cadru organizat, în vederea 

realizării sarcinilor acestei laturi a educației.  

Urmărind schema de mai sus putem afirma că strategia educației morale este, în 

ansamblul său, o strategie de tip euristic. Relația ce se stabilește între metodele și 

procedeele concrete pe care le folosim și efectele lor pe planul moralității are un 

caracter neunivoc. Aceasta înseamnă că aceeași metodă sau același procedeu poate 

avea efecte diferite în funcție de contextul în care sunt folosite și de condițiile interne, 

subiective, ce se intercalează între ele. Întrucât profesorul nu poate controla toți acești 

factori nu putem exclude un coeficient al abaterilor între ceea ce ne propunem, apelând 

la o metodă sau alta și rezultatele obținute. Pentru ca acest coeficient să fie cât mai mic, 

deci să tindă spre zero, este necesar ca metodele să fie alese în funcție de anumite 

criterii cum ari fi: asigurarea unei concordanțe între metodă și sarcină (între metodă și 

obiectivul urmărit), adecvarea metodei la profilul psihologic al elevilor, folosirea 

metodei în funcție de cadrul organizatoric în care se aplică [5, p. 263].  

Reieșind din cercetările realizate, obiectivele educaţiei morale presupun 

formarea conştiinţei și a conduitei morale. 

Conştiinţa morală fiind alcătuită din reprezentările, noţiunile, convingerile, 

sentimentele şi atitudinile morale dobândite în relaţiile cu ceilalţi, reprezintă şi 

evaluează conduita noastră în funcţie de criteriile colectivităţii în care trăim (bine – rău, 

demn – nedemn, aprobare – condamnare). O asemenea instanţă are cel puţin două 

componente importante: 

 cognitivă (reprezentări, informaţii, noţiuni morale etc.); 

 afectivă (convingeri, sentimente, atitudini). 

  Formarea conduitei morale prevede acțiunea corelată asupra următoarelor structuri 

comportamentale: deprinderile morale, obişnuinţele morale, voința morală, caracterul. 

Conduita morală reprezintă o etapă superioară în formarea personalităţii morale, 

deoarece ea dă viaţă convingerilor şi sentimentelor morale, devenind indicatorul 

principal al asimilării şi acceptării normelor morale ale societăţii. Convingerile morale 

reprezintă sursa motivaţiei conduitei, susţinute şi întărite prin anumite acţiuni sociale: 

succese, aprecieri, promovări, statut social etc. 

Atitudinea morală, ca expresie a nivelului atins de o persoană în domeniul vieţii 

morale, este o reacţie stabilizată în care sunt sintetizate principalele elemente cognitive, 

afective, volitive. Ea este rezultatul unui îndelungat proces de educaţie şi a unei 

dezvoltări a individului pe toate planurile şi sub toate raporturile (intelectual, fizic, 

estetic, profesional etc.) în contactul permanent cu semenii. 

Conţinutul educaţiei morale reflectă două coordonate definitorii, care vizează 

raportarea omului la societate (educaţia moral-civică) şi la sine (educaţia moral-

individuală).  
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Sarcinile educaţiei morale presupun: 

 formarea reprezentărilor şi a noţiunilor morale; 

 formarea sentimentelor şi atitudinilor morale; 

 formarea obişnuinţelor de comportare morală şi a trăsăturilor pozitive de 

caracter; 

 formarea atitudinii patriotice şi a atitudinii faţă de muncă; 

 formarea unei atitudini critice şi autocritice; 

 formarea judecăţilor morale, a umanismului; 

 formarea conştiinţei şi conduitei morale. 

Principiile educaţiei morale prevăd:  

 principiul valorificării resurselor şi a disponibilităţilor pozitive ale personalităţii 

umane în vederea eliminării celor negative;  

 principiul unităţii şi al continuităţii axiologice între toate formele de proiectare 

şi realizare a educaţiei morale;  

 principiul diferenţierii educaţiei morale în funcţie de determinările sale 

particulare (vârstă, domeniu socioprofesional, context educaţional) şi 

individuale (structura fiecărei personalităţi);  

 principiul corespondenţei pedagogice dintre “teoria” morală şi “practica” 

morală;  

 principiul corelării funcţionale între “cerinţele” morale şi “stimulentele” morale.  

Succesul activității de educație morală este condiționat și de alegerea și folosirea 

cu pricepere a metodelor și procedeelor de educație morală. În educația morală, 

metoda este modalitatea de concepere și realizare a acțiunii de influențare, formare, 

corectare, a conștiinței și conduitei morale, este calea de acces la înțelegerea și 

acceptarea faptei morale, calea de formare a atitudinilor și convingerilor morale [4, p. 

281]. 

Referindu-se la metodele de învățământ, la rosturile lor educative complete, I. 

Cerghit afirmă că ,,ele posedă asemenea calități transformatoare în măsura în care 

supun exersării și elaborării diversele funcțiuni psihice și fizice ale elevilor, în măsura 

în care se vor materializa în schimbări ce survin în conștiința și conduita acestora, a 

unor noi convingeri și sentimente, aptitudini și atitudini, capacități și comportamente, 

calități personale și trăsături caracteriale” [1, p. 112]. 

Astfel, cu ajutorul explicației morale, putem dezvălui conținutul, sensul și 

necesitatea respectării unei valori, norme sau reguli morale. Realizându-se cu ajutorul 

limbajului, ea implică două funcții principale: una informativă și alta stimulativă. 

Deducem astfel că, din punct de vedere pedagogic, explicația va fi eficientă numai în 

măsura în care cele două funcții se manifestă concomitent. Asimilarea cunoștințelor 

morale nu se face doar din considerente pur cognitive, ci cu un scop bine conturat – 

acela al determinării conduitei morale. Or, prelungirea lor în conduită nu este posibilă 
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decât prin intermediul componentei afective, care asigură metamorfozarea și integrarea 

lor în convingeri morale.  

Explicația morală îndeplinește un rol important în dezvoltarea conștiinței și 

conduitei morale. Este însoţită de analize, convorbiri, interpretări. Poate lua forme 

diferite: interpretarea unei cărţi, a unui film, întocmirea şi analiza unor referate de către 

elevi etc. 

Transmiterea unui volum mai mare de cunoștințe concentrate în jurul unei teme 

fixate în prealabil ne permite prelegerea morală, care parcurge mai multe etape: 

enunțul problemei, dezvoltarea ei și menționarea unor concluzii [5, p. 266].  

Convorbirea morală permite explicarea anumitor noțiuni, norme sau principii 

morale și formarea unor convingeri, opinii și sentimente morale. Poate fi individuală 

sau de grup. 

Convorbirea morală, utilizată în cadrul orei de dirigenție, fie în afara clasei, 

parcurge, de obicei, următoarele momente: expunerea faptului concret, analiza și 

explicarea acestuia cu ajutorul elevilor, sublinierea trăsăturilor esențiale ale noțiunilor, 

generalizarea și raportarea acestora la purtarea proprie sau a altora [7, p. 247]. 

Efectivă este și povestirea morală, care presupune prezentarea narativă a unor 

fapte reale, posibile sau imaginare cu valoare de îndemn. Modul de relatare trebuie să 

fie accesibil, clar, sugestiv, să invite la reflecții, să ofere modele [4, p. 282]. 

Expresivitatea, figurile de stil, materialul intuitiv adecvat, precum și procedeele 

retorice sau dramatice sunt doar câteva cerințe pe care le solicită această metodă [5, p. 

269]. 

În procesul educației morale este eficientă și problematizarea, care valorifică 

contradicţiile existente între conştiinţă şi conduită, între intenţii şi realitate. Punând în 

faţa copiilor o situaţie problemă, se cere găsirea unor soluţii pe baza unei experienţe 

anterioare sau pe baza raportării situaţiei de rezolvat la codul etic al societăţii. 

La fel este și studiul de caz prin studierea unor cazuri concrete pentru a ajunge 

la descoperirea unor soluţii eficiente şi la influenţarea pozitivă a conduitei morale a 

participanţilor. 

Exerciţiul moral prevede antrenarea elevilor în domeniul faptelor morale. Se 

realizează acum legătura dintre teorie şi practică, se formează deprinderi şi obişnuinţe 

de conduită morală. Prin exersarea morală se înţelege organizarea repetată şi 

sistematică a unor activităţi în scopul de a se fixa deprinderi şi obişnuinţe de conduită 

morală şi al consolidării anumitor trăsături de conduită şi caracter. Procedee folosite: 

ordinul, dispoziţia, îndemnul și sugestia, lămurirea, rugămintea, încrederea, 

încurajarea, entuziasmarea, promiterea unei recompense, întrecerea, aluzia, 

avertismentul, interdicţia, cooperarea ș.a. (ibidem, p. 274 -279). 
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Un rol aparte îl constituie exemplul direct şi indirect, cel direct cuprinzând toate 

exemplele din viaţa reală (părinţi, profesori, colegi etc.), iar cel indirect - marile 

personalităţi istorice, oameni de artă, personaje din literatură, filme etc. 

Aprobarea şi dezaprobarea au rol de prevenire şi combatere a unor deficienţe 

de conduită. 

Ansamblul metodelor și procedeelor de educație morală permit pedagogilor să 

utilizeze, în mod nuanțat și diferențiat, pe acelea care sunt mai adecvate situației și 

persoanei în cauză, pentru a obține rezultatul scontat. Integrate în sistemul metodologic 

al educației, în general, ele vor putea contribui la formarea adevăratelor caractere 

morale [7, p. 250]. 

Deci, educația morală este procesul și activitatea de formare a personalității 

morale, a conștiinței și a conduitei morale în spiritul idealului, principiilor, normelor și 

valorilor morale. Educația morală este o componentă a educației integrale, corelată cu 

celelalte componente: intelectuală, profesională, estetică, spirituală, religioasă, fizică 

și este prezentă în toate sistemele de gândire pedagogică [4, p. 240].  
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MODALITĂȚI DE COMPREHENSIUNE A TEXTULUI LITERAR  

ÎN CLASELE PRIMARE 

Naval Nadejda, învățător, grad didactic I 

Master în Științe ale Educației 

Gimnaziul Nimereuca 

Lecturile influenţează cunoaşterea lumii, dezvoltă gândirea logică, ele conferă 

un sentiment de stăpânire a propriei vieţi, formează conştiinţa de sine. 

Textul reprezintă, de fapt, atitudinile autorului, atitudini care se manifestă în 

propiile trăiri față de lume, față de valorile umane, atitudini care evidențiază anumite 

concepte de viață, crezuri, idealuri, convingeri [3, p.7 ]. 

Comprehensiunea textului literar urmăreşte obiective educative şi formative 

complexe, şi anume, contribuie la sensibilizarea faţă de mesajul literar - artistic lansat 

de autor, la cultivarea gustului estetic, a spiritului critic şi a judecăţii de valoare. 

H. R. Jauss afirmă că comprehensiunea, echivalentă cu prima lectură, aceasta 

din urmă, la rândul ei, fiind un „timp al percepției estetice”. La această etapă, textul 

este parcurs pe fiecare alineat [2].  

Cititorul, trăind sentimentul uimirii, este implicat într-un seducător joc al 

cunoașterii operei. Specificul procesului de comprehensiune rezidă „în orizontul 

progresiv al percepției estetice”, orizont deschis și redeschis prin înaintarea lentă a 

cititorului spre finalul operei, el fiind ghidat de toate elementele ei de structură: cuvinte, 

sintagme, alte componente de construcție. Impresionat, în procesul și în urma primei 

lecturi, cititorul abia deslușește înțelesurile operei [1]. 

Comprehensiunea se realizează prin procedee didactice specifice de descifrare 

în profunzime a mesajului textului (răspunsuri la întrebări fundamentale de 

circumscriere a acţiunii dacă este vorba despre un text narativ: Ce se săvârşeşte / Cine? 

/ De ce ? / Împreună cu cine / şi / sau împotriva cui? / Cum? , alte exerciţii de 

configurare a unităţii narative, exerciţii de lucru pe limbaj – vocabular, câmpuri 

lexicale/ semantice, povestirea acţiunii pe momentele subiectului, conturarea 

portretului personajelor etc [5]. 

Elevilor li s-a propus textul Coridorul ispitei după Voltaire. În baza acestui text a 

fost implementată metoda explozia stelară, cu scopul de a înțelege textul literar  

Elevii au primit sarcina de a formula întrebări în baza textului, pornind de la 

fiecare cuvânt interogativ. 

       Cine? 

   De ce?   Cum? 

 

    Ce ?            Unde ? 
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Reflecții ale elevilor: Cine este personajul principal? De ce textul se numeşte 

astfel? Cum rezolvă înţeleptul problema? Ce legătură era între dans şi cinste? Unde şi-

a invitat regele oaspeţii ?  

Comprehensiunea textului depinde şi de profilul cititorului, mai exact de 

structurile cognitive şi afective pe care acesta le posedă [1, p.25]. 

 Structurile cognitive se referă la cunoştinţele depre limbă, despre text (structuri 

textuale tipice) şi discurs (modalităţi de adecvare a mesajului în funcţie de situaţia de 

enunţare). 

 Structurile afective se referă la atitudinea generală pe care elevul o are faţă de 

lectură şi la interesele pe care şi le dezvoltă în calitate de cititor. 

Comprehensiunea textului este axată în scenariul didactic pe anumite strategii [5]: 

 strategii ce vizează etapa prelecturii, momentul proiecţiei iniţiale a sensului; 

 strategii ce vizează exprimarea şi valorificarea reacţiilor emoţionale pe care 

lectura le provoacă, reacţii ce se pot constitui în puncte de pornire ale 

interpretării textului; 

 strategii ce urmăresc corelarea aşteptărilor iniţiale cu rezultatele primei lecturi; 

 strategii ce urmăresc înţelegerea procesului lecturii: lectura anticipativă şi harta 

lecturii; 

 strategii ce urmăresc înţelegerea corectă a nivelului literar al textului: explicaţia, 

chestionarul, descrierea secvenţelor textului, identificarea câmpurilor lexicale 

etc. 

Comprehensiunea (înţelegerea celor citite) include mai multe competenţe [1, p.29].  

Este nevoie de cunoaşterea cuvintelor, pentru a plasa într-un context noile 

informaţii obţinute din text; de capacitatea de a identifica ideile principale şi de a le 

stoca în memorie; de capacitatea de a face inferenţe/deducţii, pentru a construi sensuri 

acolo unde ideile nu sînt explicite.  

De asemenea, elevii au nevoie de un anumit vocabular, adică trebuie să cunoască 

sensul cuvintelor.  

Subiectul lecției: Interpretarea textului „Cât un fir de neghină” de Emil Gârleanu.  

Acest text elevii l-au citit independent și au avut sarcina de a extrage cuvintele 

necunoscute. Ei au identificat cuvântul neghină.  

Modalități de explicare a cuvântului neghină. 

1. Cu ajutorul dicţionarului explicativ: neghină – plantă erbacee cu tulpina și cu 

frunzele păroase, cu flori roșii-purpurii, cu sămânța măruntă, de culoare neagră, 

răspândită, mai ales, în culturile de grâu; 
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2. Prezentarea imaginii: 

 
3. Descompunerea noțiunii generale în particulare: plante: brusture, soia, ciulin, 

cucută, măcriș, cornuți etc. 

4. Explicarea cuvântului prin descriere: neghina - plantă cu tulpină şi frunze 

păroase, cu flori roșii - cu sămânța măruntă, de culoare neagră,  

5. După explicarea cuvântului le-am propus elevilor să alcătuiască enunțuri. 

Reflecții ale elevilor: Neghina este o plantă otrăvitoare. Furnica a găsit o sămânță de 

neghină. 

Întrebări care evaluează cunoştinţele existente. Înainte de a citi pasajul, elevul poate 

fi rugat să răspundă la un set de întrebări opţionale despre subiectul pasajului, pentru a 

se observa ce cunoştinţe anterioare despre subiect are el. 

Întrebări care verifică memorarea informaţiilor din text.  

Unele întrebări cer elevului să-şi amintească informaţiile importante din text. 

Acestea se referă la ideile menţionate explicit, la enunţuri cheie, precum şi la detalii 

care vin în sprijinul construirii sensului textului [1]. 

 Poate fi efectuată prin harta povestirii. 

Harta povestirii, care rezumă componentele importante ale lucrării. 

Titlul lucrării: Coridorul ispitei 

Autorul lucrării: Voltaire 

Locul desfăşurării acţiunii: la palat 

Personajele lucrării: Regele, înţeleptul, invitaţii 

Evenimentele ( în ordinea întâmplării lor): Regele îşi caută vistiernic; Propunerea 

înţeleptului; Balul dat la palat. 

Ce am învăţat din această întâmplare? Înţelepciunea nu se împrumută cu carul, ci se 

câştigă cu bobul.  

Sfârşitul acţiunii: Regele a găsit vistiernicul sincer. 

Întrebările de reproducere îi pot cere elevului să îşi amintească o informaţie, 

folosind cuvintele prin care această idee este prezentată în text. O întrebare de 

reproducere îi poate solicita elevului să îşi amintească o idee din text, deşi întrebarea 

s-ar putea să nu se refere la o frază sau propoziţie concretă [5]. 

- Cum rezolvă regele problema? 

Întrebări care solicită formularea de inferenţe (deducţii). Alte întrebări adresate 

elevului după citirea textului solicită operarea unor deducţii, pentru a construi sensul 

acolo unde ideile nu au fost explicite. Formularea de deducţii solicită o gamă largă de 

activităţi mentale.  
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Textul „Cât un fir de neghină” de Emil Gârleanu.  

Metoda Interogarea multiprocesuală în baza textului citit. 

Întrebări literale. Aceste întrebări necesită un efort minim din partea elevului, dar ne 

demonstrează, dacă a fost înţeles corect mesajul. Exemplu: Ce a hotărât regele? Ce de 

a plecat la uncheașul înțelept? etc.  

Întrebări de traducere. Aici se includ întrebările care cer elucidarea semnificaţiei unor 

detalii, semne, simboluri, explicarea unor cuvinte. Exemplu: De ce era atât de 

îngrijorat împăratul? etc.  

Întrebări interpretative. Asemenea întrebări stimulează meditaţii interesante, care 

necesită descoperirea legăturii reciproce dintre idei, fapte, definiţii, valori. Elevii vor 

fi puşi în situaţia de a explica diferite enunţuri prin propriile cuvinte. Exemplu: Care 

este motivul...? De ce credeţi că..? etc.  

Întrebări aplicative. Aceste întrebări oferă posibilitatea de a racorda diferite probleme 

la situaţiile şi experienţa din viaţa cotidiană a eleviilor . Exemplu: Vi s-a întâmplat să 

nimeriţi în asemenea situaţie?  

Întrebări analitice. Prin aceste întrebări elevii sunt puşi în situaţii, în care vor fi nevoiţi 

să motiveze acţiunile personajelor, în felul acesta expunându-şi argumentele şi 

contraargumentele. Exemplu: Există şi alte păreri în legătură cu decizia regelui etc.  

Întrebări sintetice. Cerând elevilor să se implice personal în rezolvarea problemei date 

ei oferă scenarii alternative, propunând soluţii creative. Exempu: Ce ar fi putut 

întreprinde regele, fără a apela la uncheaș? etc.  

Întrebări evaluative. Răspunzând la aceste întrebări elevii apreciază evenimentele, 

personalizând procesul de învăţare şi însuşind noile idei şi concepte. Exemplu: Care 

este mesajul transmis de acest text? etc. 

Întrebări care verifică vocabularul/ solicită cunoaşterea vocabularului. 

Cunoştinţele de vocabular constituie o parte importantă a comprehensiunii şi sunt de 

două tipuri. Un tip este vocabularul stocat în memorie. Aceste cunoştinţe acoperă o 

gamă de specificităţi.  

Un alt tip de cunoştinţe de vocabular este capacitatea de a deduce sensul cuvintelor 

din context. Limba română dispune de mai multe expresii/expresii 

frazeologice/locuțiuni folosite pentru exprimarea coloritului naţional, în special, în 

operele de literatură artistică, de exemplu: Explicaţi sensul expresiilor selectate din 

textul „ Cât un fir de neghină” de E. Gârleanu.  

Răspunsurile elevilor: 

 A fi cât un munte – a fi foarte înalt ; 

 A fi cât o neghină – a fi foarte mic; 

 Scânteia dumnezeiască ce cuprinde lumea – istețimea, înțelepciunea lumii; 

 A intra pe o ureche și a ieși pe alta – a fi neatent, a nu reține nimic; 

 Rândunica se repezi ca o săgeată – rândunica zbură foarte repede. 
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În concluzie menționăm că un rol-cheie în comprehensiune şi în gândirea 

participativă îl deţine dialogul, scopul lui fiind căutarea înţelegerii reciproce şi a 

armoniei, iniţierea elevilor clasei în mecanismele gândirii participative, prin 

suspendarea prejudecăţilor.  
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INSRUIREA DIFERENȚIATĂ ÎN FORMAREA COMPETENȚELOR DE 

REZOLVARE A PROBLEMELOR LA ELEVII MICI  

ÎN CADRUL ORELOR DE MATEMATICĂ 

Nour Alexandra, lector universitar 

Universitatea de Stat din Tiraspol 

Noile teorii şi perspective de abordare a curriculum - ului evidenţiază necesitatea 

valorificării maxime a potenţialului fiecărui elev, expunerea acestuia la situaţii de 

învăţare care să – i ofere posibilitatea de a se exprima şi manifesta plenar în acele 

domenii în care capacităţile sale sînt evidente. În acest context încă din cele mai vechi 

timpuri se remarcă tendinţa de a ţine cont de interesele elevilor în organizarea 

procesului de predare – învăţare astfel încît obiectivele propuse să fie în concordanţă 

cu posibilităţile intelectuale, preferinţele elevilor şi cu cerinţele societăţii. Actualmente 

diferenţierea încadrată în procesul de învăţămînt reprezintă unul din factorii 

determinanţi ai democratizării şi umanizării procesului de învățământ. [1]  

 Știinţele educaţiei evidenţiază necesitatea valorificării optimale a potenţialului fiecărui 

elev şi reflectării maximale a disponibilităţilor lui psihofizice în scopul atingerii 

parametrilor de calitate aşteptaţi de societate.  

 Studierea matematicii în ciclul primar acordă un rol important formării competențelor 

de rezolvare a problemelor. Practica școlară demonstrează că rezolvarea problemelor 

de matematică prezintă dificultăţi pentru mulţi elevi. Cauzele acestor dificultăţi ţin de 

multiple aspecte: accentul metodologic pe formarea deprinderilor de calcul în 

defavoarea deprinderilor de rezolvare a problemelor, aplicarea algoritmului de 

rezolvare incorect, depăşirea posibilităţilor de asimilare şi înţelegere a elevilor [4]. 

Din aceste considerente, investigarea modalităţilor de eficientizare a procesului de 

formare a competenţelor de rezolvare a problemelor,ținînd cont particularitățile 

individuale ale elevilor este o problem necesară şi importantă. 

 Competenţele de rezolvare a problemelor pot fi definite drept un sistem de cunoştinţe, 

priceperi, deprinderi şi atitudini cu caracter operant, care vizează capacităţile 

subiectului de a mobiliza şi integra un ansamblu de resurse cognitive, afective şi 

psihomotorii, necesare. 

realizării procesului rezolutiv. 

 Diferenţierea formării competenţelor de rezolvare a problemelor este necesară, 

deoarece armonizează garantarea condiţiilor de obţinere a unui nivel minim de formare 

cu asigurarea unui nivel maximal, determinat de potenţialităţile, necesităţile şi 

preferinţele elevilor. 

 Modul de rezolvare a problemelor constituie un sistem de structuri ale tuturor sferelor 

personalităţii elevului, care specifică modul preferat de abordare, organizare şi 

realizare a procesului de rezolvare. El se formează în mod progresiv în contextul 

formării personalităţii, datorită necesităţii de a se adapta intelectual la situaţii diverse 
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într-un mod cît mai efectiv şi flexibil. Formarea competențelor de rezolvare a 

problemelor este influienţată de numeroşi factori ce ţin de personalitatea rezolvatorului, 

sistemul de cunoştinţe interiorizate şi personalizate, aferente procesului rezolutiv, 

ansamblul de relaţii sociale [3]. 

În continuare voi enumera acești factori:  

Factori de personalitate 

 - Sfera cognitivă: percepţia, reprezentarea, gîndirea, imaginaţia, memoria, atenţia, 

limbajul; 

 -Sfera instrumentală (capacităţi) 

- Sfera afectiv-motivaţional–volitivă (stimulatorie) 

Factori sociali. 

 -factorii de familie; 

– relaţiile sociale din colectivul de elevi. 

Factori pedagogici. 

- Particularităţi ale materialului de învăţare;  

- Particularităţi de personalitate ale pedagogului;  

  În urma observațiilor din cadrul lecțiilor și aplicării anumitor teste ce reflectă modul 

de rezolvare am repartizat elevii în trei grupuri. Componentele procesului de rezolvare 

a problemelor care dau expresie modului de rezolvare sunt: perceperea conținutului, 

reprezentarea conținutului prin anumite scheme grafice, simboluri, construcția 

raționamentului de rezolvare, reflecția. Prezint succint descrierea manifestărilor relativ 

stabile ale modului de rezolvare a problemelor la elevii din cele trei grupuri: 

Grupul I. 

 Percepe corect şi rapid structura de ansamblu a problemei, sesizează uşor relaţii 

semnificative pentru găsirea soluţiei. Redînd conţinutul problemei, preferă formulări 

concise. 

 Formulează conţinutul problemei, utilizînd simboluri abstractizante, scheme grafice. 

 Preferă să planifice integral rezolvarea înainte de a efectua operaţiile. Întîmpinînd 

dificultăţi, intensifică procesul de selectare a ipotezelor. Efectuînd rezolvarea, 

contrapune fiecare pas cu planul stabilit, orientîndu-se spre produsul final. 

 Nu preferă să explice mersul rezolvării, punînd în valoare doar răspunsul obţinut. 

Tinde spre generalizarea metodei de rezolvare şi transferul acesteia în alte situaţii 

potrivite. În compunerea de probleme, preferă să se sprijine pe structura rezolvării. 
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Grupul II 

 Percepe în general corect structura de ansamblu a problemei, dar poate sesiza 

incomplet relaţiile semnificative pentru găsirea soluţiei. Redînd conţinutul problemei 

în cuvinte proprii, preferă să detalieze.  

 Schematizează conținutul problemei utilizînd expresii verbale. Preferă să planifice 

rezolvarea simultan cu efectuarea opetațiilor. Efectuînd rezolvarea contrapune fiecare 

pas cu cel anterior încercănd să stabilească dacă este eficient pentru atingerea scopului. 

 Explică mersul rezolvării, punînd în valoare tactica rezolvării. Nu tinde spre 

generalizarea metodei de rezolvare, dar tinde să transfere metode cunoscute în alte 

situaţii, orientîndu-se după semne esenţiale. Compune problema mai ușor după 

schema reprezentată. 

Grupul III 

 Percepe fragmentar conţinutul, nu sesizează relaţiile semnificative pentru găsirea 

soluţiei. Mai greu redă conţinutul problemei în cuvinte proprii. Încearcă să 

conștientizeze conţinutul problemei prin manipulare cu obiecte concrete (substitute ale 

acestora) sau să-l reprezinte prin desen. 

 Nu planifică rezolvarea problemei, dar efectuează la întîmplare operaţiile aritmetice 

asupra datelor problemei fără a aprecia eficienţa acestora în vederea atingerii scopului. 

Întîmpinînd dificultăţi, intensifică procesul de emitere a ipotezelor de rezolvare. 

 Cu greu explică mersul rezolvării, punînd în valoare doar stările afective trăite (a fost 

uşor/greu, a durat mult/puţin etc.). Nu tinde spre generalizarea metodei de rezolvare. 

 Pe parcursul studiului am observat caracteristicile de manifestare a elevilor cu moduri 

rezolutive diferite în diverse contexte de învăţare. Astfel,s-a constatat că elevii ce fac 

parte din grupul I rezolvă problema independent, îşi planifică totul în mod eficient, știu 

să generalizeze tipul de problemă.  

 Elevii ce fac parte din grupul II sînt predispuşi să coopereze, abordînd critic ideile 

colegilor şi păstrînd echilibrul emoţional. Forma de organizare pe grupuri se dovedeşte 

a fi potrivită pentru ei din punct de vedere al formării intelectuale şi sociale.  

 Elevii ce fac parte din grupul III ascultă cu atenție ideile colegilor, mai rar se implică 

în activitatea grupului,  sînt foarte pasivi şi retraşi. Îi avantajează lucrul în pereche 

cu elevii din grupul II datorită posibilităţii de a confrunta ideile, ceea ce le este absolut 

necesar pentru obţinerea performanţelor. 

Rezultatele obţinute ne permit să afirmăm că clasele de elevi de vîrstă şcolară mică 

sînt eterogene la nivelul caracteristicilor modurilor de rezolvare a problemelor. 

Premisele diferenţierii instruirii se determină în baza eterogenităţii unor particularităţi 

ale procesului de cunoaştere a elevilor. Deci, prin eterogenitatea sa, diversitatea 

modurilor de rezolvare a problemelor constituie o premisă a diferenţierii procesului de 

formare a competenţelor de rezolvare a problemelor la elevii claselor primare.[10] 
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 Aplicînd rezultatele studiului teoretic și experimental am  elaborat unele 

strategii de diferenţiere pentru formarea competenţelor de rezolvare a problemelor de 

matematică la elevii de vîrstă școlară mică. 

În acest scop au fost modelate conţinuturile referitoare la rezolvarea problemelor: 

- în blocuri (diagnostic, de aplicare, de creaţie): conform dinamicii formării 

competenţelor pe domeniile cognitive de cunoaştere şi înţelegere, aplicare, integrare; 

[7]. 

- în trei niveluri: conform dinamicii procesului de formare a competenţelor în cadrul 

modelului stadial al zonei proxime a dezvoltării, reducînd treptat asistenţa şi sprijinul 

propus elevilor pînă la acordarea unei libertăţi considerabile de decizie şi acţiune. 

 În continuare propun un sistem de sarcini didactice la rezolvarea diverselor tipuri 

de problem: 

I Diagnostic. Nivelul I. Se dă enunţul problemei, schema, 2-4 variante de 

rezolvare (una corectă, celelalte cu greşel de raţionament): 

a) cu plan; 

b) cu justificări; 

c) prin exerciţiu.  

Se cere să se aleagă varianta corectă şi să se depisteze greşelile din celelalte variante. 

Nivelul II. Se dă enunţul problemei, schema, rezolvarea (corectă sau cu greşeli de 

raţionament): 

a) cu plan; 

b) cu justificări; 

c) prin exerciţiu. 

Se cere să se stabilească dacă rezolvarea este efectuată corect. În cazul depistării 

greşelilor, se cere corectarea. 

Nivelul III. Se dă enunţul problemei şi cîteva variante de răspuns. 

Se cere să aleagă varianta corectă în baza verificării printr-o modalitate preferată: a) 

substituţie;  

b ) rezolvarea propriu–zisă c) estimare. 

II De exersare 

Nivelul I. Se dă enunţul problemei, schema şi: a) rezolvarea cu justificări; 

Se cere rezolvarea problemei cu plan și scrierea exercițiului. 

Nivelul II. Se dă enunţul problemei şi a) schema incompletă, în care prin casete 

libere sînt substituite numerele sau unele cuvinte semnificative; 

b) exerciţiul de rezolvare, în care semnele operaţiilor aritmetice sînt înlocuite prin 

asterisc; 

c) formula literală a rezolvării. 

Se cere scrierea rezolvării cu justificări. 

Nivelul III.  
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Se dă enunţul problemei. Se cere efectuarea şi scrierea rezolvării în modalitatea 

preferată: 

a) cu plan; 

b) cu justificări; 

c) prin exerciţiu 

III. De creație 

Nivelul I Se dă enunţul unei problemei. 

Se cere să se modifice enunţul: 

a)substituind datele numerice cu altele potrivite; 

b) păstrînd tipul şi datele, dar alegînd o altă tematică preferată; 

c) astfel încît numărul obţinut la răspuns să se schimbe conform unei cerinţe date; 

Nivelul II. Se dă:  

a) condiţia completă a problemei; 

b) condiţia problemei, în care lipsesc datele numerice; 

c) întrebarea problemei. 

Se cere completarea enunţului în mod potrivit.  

Nivelul III. Se dă: 

a) un suport figurativ (desen, schemă); 

b) un suport matematic (rezolvarea cu plan sau justificări; denumirile operațiilor, 

rezolvarea prin exerciţiu sau formulă literală) 

c) un suport logic (tipul problemei). Se cere crearea problemei în baza suportului dat.  

 Au fost proiectate modalităţile de organizare a elevilor în grupuri eterogene sub 

aspectul stilului rezolutiv astfel încît să se îmbine optimal manifestările de 

comportament în grup ale fiecărui stil rezolutiv, iar interacţiunea să creeze condiţiile 

optime amplificării trăsăturilor polarizate pozitiv şi compensării trăsăturilor polarizate 

negative. 

 Concluzii: 

• Competenţele de rezolvare a problemelor pot fi definite drept un sistem de 

cunoştinţe, priceperi, deprinderi şi atitudini cu caracter operant, care vizează 

capacităţile subiectului de a mobiliza şi integra un ansamblu de resurse cognitive, 

afective şi psihomotorii, necesare realizării procesului rezolutiv.[3] 

• Diferenţierea formării competenţelor de rezolvare a problemelor este necesară, 

deoarece armonizează garantarea condiţiilor de obţinere a unui nivel minim de formare 

cu asigurarea unui nivel maximal, determinat de potenţialităţile, necesităţile şi 

preferinţele elevilor.[11] 

Competența de rezolvare se constituie ca un sistem de structuri ale tuturor sferelor 

personalităţii rezolvatorului, care specifică modul preferat de abordare, organizare şi 

realizare a procesului rezolutiv. 
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• Competența de rezolvare se formează în mod progresiv în contextul formării 

personalităţii, datorită necesităţii de a se adapta intelectual la situaţii diverse într-un 

mod cît mai efectiv şi flexibil. Constituirea modului de rezolvare a problemelor este 

influenţată de numeroşi factori: de personalitatea rezolvatorului; sistemul de cunoştinţe 

interiorizate şi personalizate, aferente procesului rezolutiv; ansamblul de relaţii sociale 

[4]. 

• Elevii de vîrstă şcolară mică manifestă o stabilitate relativă a modului de rezolvare, 

care pot fi influenţate printr-o mediere competentă şi prin încadrare adecvată în situaţii 

de cooperare socială în cunoaştere, învăţare şi rezolvare de probleme. 
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ASPECTE TEORETICE ALE COMPETENȚEI DE LECTURĂ  

ÎN CLASELE PRIMARE 

Golubițchi Silvia, conferențiar universitar, doctor 

Oboroceanu Viorica, grad didactic I, doctorandă 

Universitatea de Stat din Tiraspol 

Între activităţile, procesele şi necesităţile de învăţare şcolară autentică, lectura 

ocupă locul central ca activitate intelectuală, care contribuie la formarea/dezvoltarea 

personalităţii elevului. De aici importanţa actului lecturii şcolare în paradigma 

generală a învăţării şi necesitatea formării competenţei de lectură pe parcursul 

activității didactice. 

Lectura presupune contactul cu textul, adică cu un grup de semne organizate într-

un anumit mod în scopul producerii unui sens. Or, sensul textului nu este niciodată 

finit, el se produce la fiecare întâlnire cu lectorul/receptorul şi depinde de experienţa şi 

cultura individului. 

Lectura se adaptează scopului urmărit, naturii textului, dar şi circumstanţelor și 

depinde de posibilităţile, aptitudinile, tendinţele fiecărui individ, fiind un act extrem de 

complex. În funcţie de nevoi şi împrejurări, diversele moduri de a citi sunt practicate 

izolat sau în combinaţie. 

Se disting mai multe tipuri de lectură [3, 6, 7]: 

a) lectură de informare, de documentare şi de cercetare, în cazul istoriei, geografiei, 

biologiei etc.; 

b) lectură literară, care poate fi: de înţelegere, explicativă, interpretativă şi, mai nou, 

lectură metodică, realizată în cadrul disciplinelor limba şi literatura română, limbile 

materne, limbile străine; 

c) lectura de descifrare a simbolurilor, formulelor, graficelor sau a schemelor, în cazul 

fizicii, matematicii, chimiei, informaticii; 

d) lectura notelor muzicale pe un portativ sau de descifrare a unei imagini, în cazul 

artelor plastice; 

e) lectura de destindere / de plăcere sau recreativă etc. 

Adrian Marino [4] propune următoarele tipuri de lecturi: lectură-informație; lectură-

distracție; lectură-refugiu; lectură-plăcere; lectură-cultură; lectura-existență; lectură de 

întreținere; lectura ca recreere; lectura-curiozitate; lectura în grup; lectura interactivă; 

lectura ca "joc“; lectura de tip "scolar“ (studiul la masă): lectura activă; lectura 

obligatorie; lectura suplimentară. 

Procesul lecturii eficiente presupune câţiva parametri [5]: 

 cel al cuprinderii (explorării) globale a textului; 

 cel al chestionării, al întrebărilor şi al primelor evaluări şi decizii; 

 citirea desfăşurată; 

 recapitularea; 
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 cel al revenirii pentru a revedea lucrurile, o citire selectată, uneori şi integrală. 

Finalităţile de bază ale acestui proces de lectură îl formează atât spectrul larg de 

competenţe specifice (de înţelegere şi receptare, de decodare şi interpretare, de 

comunicare orală şi scrisă etc.), precum şi trăsăturile caracteriale, comportamentele 

elevului – valori obţinute exclusiv prin educaţia literar-artistică, susţine Vl. Pâslaru [7, 

p. 24]. 

Competenţele lectorale conform cercetătoarei N. Baraliuc se formează încă în 

preșcolaritate, când educatorul îi familiarizează pe copii cu cartea (citindu-le poveşti, 

memorând poezii, ghicitori, numărători; răsfoind cartea şi folosind ilustraţiile ca puncte 

de reper, copiii repovestesc conţinutul, caracterizează personajele, încearcă să 

compună singuri), asfel lectura şi analiza textelor literare provoacă elevilor o gamă 

foarte variată de emoţii şi sentimente, îi ajută pe elevi să-şi formeze opinii şi atitudini 

pozitive faţă de lumea înconjurătoare [1]  

Ideea de competență lectorală este inclusă în scopul ELA, conform 

cercetătorului Pâslaru Vl.: formarea cititorului de literatură antrenând implicit 

dezvoltarea percepţiei, imaginaţiei şi gândirii artistice a elevului, valorificarea şi 

dezvoltarea potenţelor de creativitate literară [7, p. 160]. 

Competenţa lectorală înseamnă înţelegerea, utilizarea textelor scrise şi reflecţia 

asupra lor pentru scopuri personale, pentru aprofundarea propriilor cunoştinţe, 

extinderea posibilităţilor şi participarea în viaţa societăţii. 

Competenţa lectorală se defineşte prin relaţia a trei componente specifice [6, 

p.56]: componenta lingvistică; componenta sociolingvistică; componenta pragmatică. 

Aceste trei componente sunt prezentate în elementele lor fundamentale ca o sinteză 

între cunoştinţe, aptitudini şi deprinderi.  

 cunoștințe lectorale: elementele comunicative ale limbii, drept material de 

construcție a lecturii (fonem, grafem, cuvânt, enunţ); semnificaţia cuvintelor; structura 

operelor epice studiate; mesajul operelor studiate/citite independent (stări afective, 

trăsăturile morale ale personajelor, tablouri, acțiune, idei); cunoștințe lectorale (despre 

activitatea de lectură) ș.a.; 

 capacități lectorale: lectura textelor cu voce tare; lectura expresivă, imaginarea 

tabloului, personajului, marcarea elementelor mesajului operelor studiate/citite; 

caracterizarea tablourilor, evenimentelor/acțiunilor şi personajelor; analiza literară 

elementară; elaborarea textelor simple: elaborarea planului; elaborarea unei povestiri 

despre personaj; 

 atitudini: expresivitatea lecturii; dorinţa de lectură; plăcerea lecturii; trăiri 

afective înlegătură cu personajele operei; tablourile din viața oamenilor și din natură, 

cu flora și fauna ca și componente ale spațiului existențial descris în operă etc [7]. 

Din competenţa lecturii, derivă următoarele competenţe specific [8]: 

 de lectură fluentă, expresivă a diverselor tipuri de texte; 
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 de receptare adecvată a mesajului global al textului citit; 

 de înţelegere detaliată a universului ideatic descris în text; 

 de analiză şi interpretare a unei tipologii variate de texte; 

 de rezumare a textului citit (în cazul textului narativ); 

 de percepere a construcţiei interioare a textului; 

 de formulare a unor opinii în legătură cu textul citit etc. 

Formarea competenţei de lectură în şcoală se realizează procesual prin strategii 

didactice specifice, de aceea, cadrul didactic trebuie să cunoască didactica lecturii, 

tipurile de lectură, utilizarea diverselor tehnici de lectură. 

Sursa de formare a competenţei de lectură o constituie textul literar, dar şi cel 

nonliterar, care transmit sensuri şi informaţii semnificative pentru elev. În alegerea 

textelor literare, care se propun elevilor, trebuie să se ţină seama de anumite criterii de 

selectare, cum sunt: accesibilitatea în raport cu nivelul dezvoltării intelectuale şi de 

cultură generală a elevilor, atractivitatea, valoarea, volumul textului etc. 

Textul literar poate fi abordat din [2, p.25]:  

1.Procesarea de suprafaţă, în care elevii sunt pasivi şi preocupaţi:  să acopere 

conţinutul;  să ştie cât de mult au reţinut;  să găsească răspunsul corect;  să asimileze 

informaţiile fără să le prelucreze.  

2. Procesarea de adâncime, în care elevii au o atitudine mentală activă şi sunt 

preocupaţi de:  ideea centrală;  ceea ce se află dincolo de logica faptelor;    imaginea 

de ansamblu;  concluziile care se pot formula;  logica argumentelor;  claritatea 

ideiilor ambigue;  propria părere despre concluziile textului.  

Aceste abordări ale textului literar se realizează pe parcursul mai multor lecții 

și nu în orice text se respectă, depinde de specia lui. Formarea competenței lectorale 

se face prin activități specifice. Conform autorului Pâslaru Vl, activităţile principale 

ale cititorului de literatură artistică sunt: 

 pregătirea conştientă pentru actul lecturii şi interpretării textelor literare; 

 lectura fluentă, expresivă şi comprehensivă a unei diversităţi de texte 

literare/didactice/ interpretative; 

 percepţia, imaginaţia, gândirea şi creaţia artistică; 

 achiziţionarea instrumentarului teoretico-literar şi lectoral aferent activităţii de 

lectură; 

 depistarea/discernerea/interpretarea apropriată a valorilor textelor literare prin 

descifrarea limbajului poetic; 

 producerea unei varietăţi de texte reflexive, interpretative şi imaginative; 

 evaluarea critică a operelor şi fenomenelor literare; 

 autocomunicarea într-un sistem propriu de valori, în interacţiune cu axiologia 

literară, utilizând mijloacele limbajului poetic [7, p. 99]. 
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Competenţa lectorală implică elevului - cititor abilităţi intelectuale de muncă 

individuală cu cartea, deprinderi de a citi zilnic un minim de pagini, un transfer durabil 

al înţelegerii, receptării și interpretării textului. Acestea din urmă focalizate într-o 

lectură eficientă, atractivă vor profila un cititor capabil să înţeleagă, să discearnă, să 

selecteze din torentul de informaţie autorul necesar, textul căutat printr-o valorizare şi 

aplicare a celor achiziţionate în situaţii reale. 

Competenţa lectorală pune în prim-plan utilizarea funcţională a resurselor 

lingvistice, prin realizarea funcţiilor comunicative, a actelor de vorbire, în general, şi 

face referire la coeziunea şi coerenţa discursului, la selectarea celor mai potrivite tipuri 

şi genuri de texte în raport cu intenţia comunicativă.  

Important pentru elev este să dobândească în timpul perioadei de şcolaritate 

competenţa care îi poate asigura dezvoltarea capacităţii de înțelegere a mesajului scris. 

Aceasta are un pronunţat caracter pragmatic şi trebuie cultivată la toate disciplinele de 

studiu, în special, la lecțiile de limba și literatura română, purtând un nume generic care 

responsabilizează extrem de mult şcoala: a învăţa să înveţi. 

În consecinţă competența lectorală contribuie la formarea şi consolidarea 

deprinderilor de muncă intelectuală, dezvoltarea gândirii, a imaginaţiei, a capacităţii de 

exprimare corectă şi expresivă și implică: aspectul cognitiv: prin lectură elevii îşi 

îmbogăţesc cunoştinţele despre lume, despre realitate; aspectul educativ: lectura 

contribuie esenţial la educarea copiilor în dimensiunile etice şi estetice; aspectul 

formativ: constă în faptul că lectura are drept scop informarea elevului. 
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SIMPTOMELE ȘI METODE DE DIMINUARE ALE ANXIETĂȚII LA 

ELEVII DIN CLASELE PRIMARE 

Odaie-Calestru Angela, psiholog 

IPLT ,,Petru Rareș”, GD II 

Anxietatea face parte din viaţa omului și este o reacţie normală, ce apare când 

ne simţim ameninţaţi sau suntem în pericol. Ea reprezintă teama, nesiguranţa, ezitarea, 

intrarea într-o tensiune de căutare a unei ieşiri dintr-o anumită situaţie, impregnată 

de aşteptare, de sentimentul determinării siguranţei şi a binelui propriu. 

Anxietatea ar putea fi comparată cu un program de computer, care consumă un 

volum mare de resurse. Acest program face computerul nostru să funcționeze mai lent 

și nu poate să deruleze în, același timp, cu programe care necesită multe resurse. 

Dimpotrivă, ne semnalează că trebuie să controlăm volumul de resurse pe care îl 

consumă programul, cum ar fi și relațiile interpersonale, relațiile familiare, studiile, 

hobby-urile etc..  

Anxietatea este o stare afectivă, patologică caracterizată prin nelinişte 

psihomotorie, teama nedesluşită, fără obiect, sau legată de propunerea posibilităţii unui 

pericol iminent sau insucces – este însoţită de reacţii vegetative multiple [1]. 

H. Lindell descrie anxietatea ca fiind o umbră a inteligenței: Doar omul poate fi 

fericit, dar numai omul poate fi anxios și îngrijorat. Anxietatea acompaniază intelectul 

ca și umbra corpului și cu cât cunoaștem mai mult natura anxietății, cu atât cunoaștem 

mai mult despre intelect” [Apud M. Pleşca].  

În conformitate cu dicționarul psihologic anxietatea este definită ca stare 

emoțională generată de anticipare a unui pericol difuz, greu de prevăzut şi controlat. 

Anxietatea este dezvoltată de mintea umană cu scop adaptativ important, 

protejându-ne de un potențial pericol. În multe situații succesul nostru se datorează 

efortului suplimentar pe care îl investim datorită anxietății resimțite în fața 

incertitudinii. Ea devine însă o problemă atunci când acest ,,program” se ,,defectează”. 

Pentru a ,,repara” anxietatea, atunci când aduce mai multe costuri decât beneficii, este 

nevoie de muncă, răbdare și conștientizare a problemei [3].  

E cert că unii autori accentuează rolul factorilor endogeni în apariţia anxietăţii, 

alţi autori sunt adepţii influenţei condiţiilor externe. Având în vedere complexitatea 

fenomenului anxietăţii, vom enumera cauzele ei prin surprinderea factorilor externi 

(şcolari şi socio-familiali) şi a întrepătrunderii acestora cu factorii interni (biologici şi 

psihologici) [2, 3].  

Factorii socio-familiali. Condiţiile antecedente ale educării, asociate cu 

anxietatea din timpul adolescenţei, au fost identificate şi includ factori de mediu 

(familie destrămată, conflicte familiale), precum şi atitudini specifice practicii de 

educare. Astfel, turbulenţele din relaţiile mamelor cu partenerii acestora au arătat 

asociaţii semnificative, cu prezentarea de tulburări de anxietate la elevi. Adversităţile 
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trăite în copilărie anticipează semnificativ tulburări de anxietate manifestate mai târziu, 

astfel încât elevii, care trec printr-un număr mare de condiţii adverse, prezintă un risc 

mai mare de a dezvolta tulburări de anxietate. 

 Factorii şcolari. Experienţele şcolare au ocupat un loc important în studiile de 

specialitate, ca surse potenţiale de anxietate. Multe studii iau în considerare cauzele 

acesteia şi efectele pe care ea le are în performanţa şcolară. Anxietatea poate fi privită 

ca un complex de experienţe ce includ felul în care părinţii reacţionează la realizările 

şcolare timpurii, abilitatea copiilor de a-şi interpreta propriile performanţe şi de a le 

compara cu ale altora, ca şi reacţiile lor la practicile de evaluare aplicate în şcoală.  

Factorii psihologici. Mecanismele psihice ocupă un loc important în generarea 

şi menţinerea anxietăţii. Cele mai recente abordări psihologice prezintă modele 

complexe, care postulează diferite tipuri de interacţiune între procesele psihice, 

fenomenele şi mecanismele implicate în etiologia anxietăţii.  

Factorii cognitivi. În unele studii se afirmă că anxietatea apare ca urmare a 

evaluării unui stimul ca fiind ameninţător pentru starea de bine a elevului, pentru 

scopurile sale (dominarea, eliminarea sau evitarea pericolului). Gânduri negative de 

tipul „nu pot face faţă situaţiei”, „mă voi sufoca” etc. apar automat în momentul trăirii 

anxietăţii şi constituie o verigă importantă în cercul vicios al menţinerii stării de 

anxietate. Astfel, anxietatea îşi are originea într-o interacţiune complexă a factorilor 

endogeni şi a celor exogeni. 

Factori generatori de anxietate [3]: 

Factorii motivaţionali. Alături de factorii cognitivi, cei motivaţionali sunt şi ei 

generatori de anxietate. Anxietatea poate fi un rezultat al confruntării dintre trebuinţe, 

motive şi datele reale prezumtive ale unui cadru obiectiv la un moment dat. Astfel, 

situaţiile care împiedică satisfacerea trebuinţelor, mai ales a celor de autorealizare, de 

autocunoaştere şi autoevaluare, menţinând astfel elevul claselor primare într-o stare de 

incertitudine cu privire la capacităţile şi valoarea personală, sunt anticipate ca fiind 

periculoase şi trăite cu anxietate.  

Factorii de personalitate. Anxietatea poate fi contingentă şi cu unele 

particularităţi structurale ale personalităţii. Neuroticismul reprezintă un „teren” 

predispozant pentru trăirea anxietăţii.  

Factorii biologici. Referitor la influenţele genetice asupra tulburărilor de 

anxietate, studiile familiilor sugerează că predispoziţia la dezordini de anxietate este, 

într-o anumită măsură, ereditară [4, p. 13-18]. 

Când sunteţi anxioși, apar o serie de modificări la nivel cognitiv, biologic, afectiv 

și comportamental.  

 La nivel cognitiv: scăderea puterii de concentrare, epuizare şi tensiune mentală, 

confuzie intelectuală, disconfort psihic și îngrijorare;  

 La nivel afectiv: teamă, tensiune, nervozitate, nelinişte și iritabilitate; 
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 La nivel biologic: tremurături, agitaţie, tensiune musculară, transpiraţie, 

ameţeală, diaree, paloare, respiraţie scurtă şi rapidă; palpitaţii, mâini reci şi 

umede, gura uscată, fiori de căldură/reci, stare de rău, greaţă și senzaţie de gol 

în stomac. 

 La nivel comportamental: evitare, oboseală generalizată, exprimare verbală 

agitată, frecarea şi agitarea mâinilor și insomnii. 

Pornind de la autotestări și rezultatele testărilor elevilor s-a constatat că este 

necesar de a oferi timp și interes cercetării anxietății, cauzele și modalitățile de 

intervenție, programe de remediere individuale și de grup. 

Copiii anxioşi, din cauza stărilor de anxietate și nelinişte, stagnează în 

dezvoltare, evită anumite evenimente importante, devin instabili, iritaţi, iar mai târziu 

nevrotici. Pe lângă aceasta însă toate tulburările au un impact negativ îndeosebi asupra 

personalităţii şi asupra comportamentului copilului, încetinește capacitatea de a se 

adapta la medii educaționale. Teama, neliniştea şi nesiguranţa sunt elemente ale 

anxietăţii care afectează dezvoltarea elevului din clasele primare.  

O deosebită atenție se acordă anxietății ce ţine de situaţii legate de şcoală şi de 

comunicarea cu învăţătorul. Nivelul ridicat de anxietate poate avea ca efecte: 

diminuarea capacităţii de coordonare musculară, epuizarea şi apariţia oboselii, 

perturbarea capacității de concentrare și ducerea la limitarea comportamentului 

adaptativ. Elevul devine incapabil de a realiza sarcinile propuse, are stări emoționale 

negative, cerinţele exagerate faţă de sine și subapreciere. 

Intervenţiile psihologice, special organizate, pot să influenţeze pozitiv asupra 

dezvoltării afectivităţii elevului, favorizând dezvoltarea abilităţilor de autoreglare 

emoţională şi personală, dezvoltarea elementelor cheie ale conștiinței de sine, 

încrederii în sine, eliminarea inhibiţiilor, blocajelor în comunicare, îmbunătățirea 

relațiilor interpersonale și de grup.  

Programul psihologic de intervenţie se bazează pe obiective şi principii concrete 

şi cuprinde multiple metode, procedee şi tehnici în favoarea integrării eficiente a 

elevilor anxioși în procesul instructiv-educativ.  

Tehnicile creative oferă o libertate mai mare pentru armonizarea psihică și 

dezvoltarea armonioasă a personalității. Acestea permit o conectare cu sine însuși, 

dezvoltă capacitatea de expresie și comunicare în relațiile interumane. Îl ajută pe elev 

să se înțeleagă pe sine, să se elibereze de anxietățile acumulate, de tensiuni și să 

dezvolte abilități de comunicare și încadrare socială. Personalitatea copilului se 

întărește prin stimularea imaginației, astfel poate să înfrunte mai ușor tot ceea ce îl 

rănește și-i face rău, să analizeze situații dintr-un nou punct de vedere și să găsească 

calea spre rezolvarea lor. În majoritatea cazurilor tehnicile creative produc emoții 

pozitive, ajută să înfrunte apatia, lipsa inițiativei, să formeze o poziție de viață activă. 
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Fiecare copil are ritmul său de activitate, de aceea trebuie de luat în considerație 

tempoul individual. 

Jocul, pictura, modelajul, colajul, teatrul, basmele și povestirile terapeutice, 

desenul, marionetele și păpușele, muzica oferă copilului acea siguranță de care are atâta 

nevoie, acea libertate de exprimare și manifestare a dorințelor, trebuințelor, nevoilor, 

opiniilor, atitudinilor sale. Acestea au fost aplicate la lecțiile de educație plastică și 

educație tehnologică, alegându-se tema și materialul necesar. Temele pot fi propuse și 

de participanți. Deși aceste metode presupun o activitate spontană a elevului, ele includ 

și orientări tematice îndeosebi când lucrăm cu grupuri mici sau individual. De exemplu, 

pentru elevii ce au anumite tulburări comportamentale și emoționale, se folosesc teme 

ce permit exprimarea și cercetarea emoțiilor puternice și a comportamentului habitual: 

,,Lumea acvatică”, „Jungla”, „Viața de pe o altă planetă”.  

Tehnicile aplicate au adus rezultate frumoase la elevii de vârstă școlară mică. 

Aceștia și-au dezvoltat capacitatea de exprimare verbală și nonverbală a dorințelor, 

sentimentelor și trăirilor. Se integrează mai ușor în grupuri. Obțin abilități de dezvoltare 

a încrederii în sine, de rezolvare a problemelor și conflictelor, spargerea blocajelor 

emoționale. Își dezvoltă capacități cognitive. Cunosc cum să facă față anxietății 

acumulate, stresului, frustrării și sentimentelor negative.  

Considerăm că ar trebui să reamintim faptul că: alimentația corectă, mișcarea, 

gândirea pozitivă, rezolvarea problemelor fără a face griji excesive, exprimare în scris 

a temerilor și grijilor, exersarea respirației profunde, zâmbetul, folosirea puterii 

propozițiilor afirmative, evitarea autovictimizărilor, citirea sau privirea materialelor 

motivaționale sunt o bună parte din tehnicile care le-ați putea utiliza pentru a controla 

stabilitatea anxietății în viața dumneavoastră.  
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ETAPELE DE STUDIERE A TEXTULUI LITERAR ÎN CLASELE PRIMARE 

Panaintii Maria, învățător, grad didactic II 

Liceul Teoretic „Mihail Sadoveanu” din Chișinău 

Textele alcătuiesc un potențial care permite interpretarea de semnificații, având 

o structură cu aspecte schematice.  

După modelul adaptat de J. Giasson (1990), textele se clasifică după criteriul 

intenției de comunicare și al structurii lor: 

 în funcție de structură – texte ce prezintă o structură temporală– texte centrate 

asupra unei teme; 

 în funcție de intenția autorului: 

 texte ce acționează asupra emoțiilor receptorului – textele narative (basm, 

legendă, roman) și lirice (text poetic sau expresiv); 

 texte ce acționează asupra comportamentului receptorului – texte procedurale/ 

directive (prospecte, rețete de bucătărie) și incitative (o reclamă scrisă); 

 texte ce acționează asupra cunoștințelor receptorului – texte informative cu 

secvență temporală (ex. un text despre formarea norilor) și cu o temă (ex. un text 

despre planete, plante, animale). 

Textul literar este, în primul rând, un obiect estetic: un mesaj de idei, concepţii, 

sentimente şi este apreciat, mai întâi de toate, pentru valoarea sa artistică [4]. În 

alegerea textelor literare, care se propun elevilor, trebuie să se ţină seama de anumite 

criterii de selectare, cum sunt: accesibilitatea în raport cu nivelul dezvoltării 

intelectuale şi de cultură generală a elevilor, atractivitatea, valoarea, volumul textului 

etc.  

Scopul textului literar este de a emoţiona, de a produce plăcere estetică. 

Caracteristicile textului literar [1]: 

 are caracter ficțional, fiind rezultatul imaginației unui autor (prezintă o lume 

virtuală, creată de autor cu ajutorul imaginației); 

 are scop estetic, căci trezește în sufletul cititorului sentimente și emoții 

(stimulând fantezia cititorului); 

 se caracterizează prin expresivitate, caracteristică a limbajului, obținută prin 

utilizarea imaginilor artistice și a fgurilor de stil, utilizându-se cu mai mare frecvență 

sensurile fgurate (conotative) ale cuvintelor; 

 se pot utiliza neologisme, arhaisme, regionalisme, termeni populari și cuvinte a 

căror formă se abate de la normele limbii literare; 

 are caracter subiectiv, vehiculează valori general-umane, prin diverse teme 

motive literare; 

 apare atât funcția tranzitivă (de transmitere de informații), cât și în funcție 

reflexivă (de transmitere a propriilor convingeri, sentimente) 
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 din categoria textelor literare fac parte opere literare, aparținând genului liric, 

epic sau dramatic. 

Implicațiile didactice în lumea textului sunt de două tipuri:  

a) a-l situa pe elev, de la bun început, în funcția comunicativă a textului prin 

crearea unei strategii optime de lectură; 

 b) a-l conduce pe elev să aleagă gradul performant de implicare în lectură, cu 

efectele scontate de învățător, mergând implicit spre exersarea unei învățări 

conştientizate, cu virtuți proiective şi motivante pentru activitatea ulterioară. 

Modalitățile prin care elevii din ciclul primar sunt conduși spre înțelegerea 

mesajului unui text literar depinde atât de genul și specia literară în care se încadrează, 

cât și de conținutul tematic al acestuia. De aceea, în abordarea unui text este necesară 

cunoașterea raportului dintre autor și realitatea pe care o exprimă, a modalităților 

specifice de a înfățișa această realitate. 

În citirea textelor literare simpla exersare a actului cititului nu poate asigura 

însuşirea capacităţii elevilor de a se orienta într-un text, dacă nu se are în vedere, în 

acelaşi timp, înţelegerea mesajului unei creaţii literare, ştiinţifice sau de altă natură, 

înţelegere realizată pe baza analizei multiple a textului. 

Modalitatea în care este tratat textul literar la clasă constituie punctul de plecare 

în procesul de educare a lecturii. Dacă elevii simt, înţeleg, recepţionează în mod corect 

textul literar, ei se vor orienta spre o lectură de toate genurile, pe care o vor asimila 

corect, cu toate consecinţele ce decurg din acestea: completarea informaţiei, 

perfecţionarea exprimării, dezvoltarea capacităţii intelectuale, educarea simţului, 

emoţiei şi sentimentelor estetice. 

 Cercetătoarea A. Pamfil propune trei niveluri ale textului [5, p.208]: 

1. Nivelul înțelegerii/comprehensiunii textului: strategiile sunt focalizate asupra 

conținutului textului și urmăresc să evidențieze ceea ce textul 

spune/povestește/redă/descrie; 

2. Nivelul analizei de text: strategiile sunt focalizate asupra formei textului și 

urmăresc să evidențieze modul în care textul spune/povestește/redă/descrie; 

3. Nivelul interpretării textului: strategiile sunt focalizate asupra semnificațiilor 

textului și urmăresc să contureze ceea ce textul transmite prin și dincolo de ceea ce 

spune, sau mai exact, ceea ce consideră lectorul că transmite textul. 

Lectura explicativă şi lectura interpretativă sunt două metode viabile, care pot 

fi utilizate separat dar şi amândouă în studierea textului literar, completându-se 

reciproc [3, p.21]. 

Tabelul 1. Lectura explicativă și lectura interpretativă [Apud M. Marin] 

LECTURA EXPLICATIVĂ LECTURA INTERPRETATIVĂ 

1. Citirea multiplă 

- citire model (în gând) 

1. Reproducerea unor date din viaţa 

unui scriitor 
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- citire în lanţ 

- citire selectivă 

- citire pe roluri 

- citire integrală etc. 

2. Identificarea cuvintelor noi 

3. Explicarea cuvintelor noi 

4. Integrarea cuvintelor noi în 

enunţuri proprii 

5. Selectarea expresiilor artistice 

6. Comentarea expresiilor artistice 

7. Alcătuirea de enunţuri originale 

cu aceste expresii artistice 

8. Delimitarea lecturii în fragmente 

(sau tablouri) 

9. Analizarea fragmentelor sau 

comentarea tablourilor 

10. Elaborarea ideilor principale 

11. Alcătuirea planului de idei 

12. Povestirea lecturii după plan 

13. Desprinderea mesajului lecturii 

2. Enumerarea unor lecturi din 

tematica operei scriitorului 

3. Integrarea lecturii genului literar şi 

speciei corespunzătoare 

4. Deducerea structurii 

compoziţionale 

5. Identificarea momentelor 

naraţiunii şi a tablourilor descrierii  

6. Caracterizarea unor personaje 

7. Povestirea lecturii 

8. Comentarea limbajului artistic şi a 

stilului 

9. Analizarea elementelor prozodice 

10. Desprinderea mesajului lecturii 

literare 

Demersurile didactice prin care sunt abordate textele literare cuprind etapele 

prelecturii, lecturii (înțelegere şi interpretare) şi postlecturii.  

I. Prelectura textului .Se face prin: 

 printr-o conversaţie adecvată; 

  prin relatarea cadrului didactic (atunci când elevii nu cunosc faptele necesare 

înţelegerii textului); 

  în baza observaţiilor şi impresiilor elevilor (raportându-se la contactul nemijlocit 

cu realitatea despre care vor afla în text, prin citire);  

  vizionarea unui spectacol, film etc.; 

  lecturarea imaginii/tabloului sau a unui șir de benzi desenate; 

 o exursie în natură. 

II. Lectura textului 

 Citirea continuă/ citirea discontinuă 

 Citirea cu sarcini/ citirea fără sarcini 

 Citirea de către învățător/ citirea de către elevi 

III. Postlectura Este cea mai mare etapă și presupune: 
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 Exerciții de chestionare: exerciții de completare a spațiilor libere, chestionare 

axate pe elemente de conținut, testele de comprehensiune, care urmăresc verificarea 

primului nivel al înțelegerii [5, p.217] 

 Descifrarea textului ori alte exerciţii care vizează aspecte fonetice, morfologice, 

de topică şi punctuaţie etc. 

 Interogarea textului pretinde o relectură individuală atentă, prin marcarea zonelor 

neclare, aspectele rămase neînțelese. 

  Reconstituirea textului/reproducerea conținutului textului se concretizează în 

rezumarea acestuia, care se poate face oral sau scris, în clasă sau acasă. 

  Resrierea textului constă în formularea unei sarcini de lucru de tipul: 

„Rescrie/copiază textul astfel încât să evidențiezi cuvintele, imaginile pe care le 

consideri importante.” 

 Elaborarea planului de text înseamnă pătrunderea în structura compoziţională şi 

îi conduce pe elevi spre o înţelegere globală a textului epic. Se practică: planul simplu 

de text, planul dezvoltat ori planul momentelor subiectului operei literare.  

Atractivitatea lecţiilor în care se predau texte literare, cât şi accesibilizarea lor se pot 

realiza la confluenţa dintre arte. Lectura sau recitarea-model a noului text capătă forţă 

expresivă dacă sunt acompaniate, în surdină, de o lucrare muzicală adecvată. Crearea 

unui astfel de moment artistic autentic asigură succesul lecţiei prin captarea atenţiei şi 

stârnirea interesului elevului la cote maxime.  

Apropierea de textul literar şi analiza lui trebuie făcute cu măsură. Scriitorii sunt 

artişti care şi-au exprimat ideile şi sentimentele printr-un anumit limbaj, iar acesta nu 

trebuie „tradus” în totalitate în alt limbaj. Imaginile sunt privite în ansamblul lor şi nu 

disecate în părţile componente. 
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EDUCAȚIA PENTRU SCHIMBARE ȘI DEZVOLTARE – COMPONENTĂ A 

NOILOR EDUCAȚII 

Panico Vasile, conferenţiar universitar, doctor 

Universitatea de Stat din Tiraspol 

 Dezvoltarea ca principiu universal este caracteristic pentru natură, societate şi om. 

Factorul determinant, hotărîtor al acestei triade îl reprezintă omul care creează, 

stabilizează şi determină echilibrul în ea, acţionînd în conformitate cu valorile 

fundamentale ale omenirii: Viaţa, Adevărul, Binele, Frumosul, Sacrul, Dreptatea, 

Libertate; valorile general-umane: Terra, Patria, Familia, Munca, Cunoaşterea, 

Cultura, Pacea, Omul şi cele naţionale: datini, obiceiuri, tradiţii. 

Activitatea omenirii este orientată spre satisfacerea trebuinţelor de a vieţui în 

confort material şi spiritual prin cheltuieli minime de eforturi fizice şi mintale. Reieşind 

din această perspectivă, omenirea şi-a trasat şi proiectat calea sa – dezvoltarea 

potenţialului creativ uman. Dezvoltarea acceleratorie a potenţialului creativ la 

personalitate reprezintă factorul primordial în satisfacerea amplă şi deplină a 

trebuinţelor / motivelor materiale şi spirituale.  

Creativitatea reprezintă sursa de bază în creşterea bunăstării materiale şi spirituale 

a omenirii, în schimbarea rezonabilă a societăţii, în stăpânirea legilor şi legităţilor de 

dezvoltare a naturii, societăţii şi a personalităţii, îndeosebi a gândirii umane. De rând 

cu aceasta creativitatea umană şi dezvoltarea ei neordonată la personalitate poate şi 

provoacă un şir de urmări periculoase pentru existenţa speciei umane şi societate, 

pentru viaţă, pentru existenţa Terrei ca mediu de viaţă a omenirii. Este destul să 

enumerăm câteva din ele: a) crearea de noi surse energetice, în special a surselor de 

energie nucleară; b) producerea şi răspândirea lipsită de control a armamentului de 

distrugere în masă; c) dezvoltarea intensă a ştiinţelor biologice, în special a geneticii şi 

microbiologiei; d) crearea a noi mijloace tehnice şi tehnologii; e) producerea 

incontrolabilă a substanţelor psihotrope, a produselor alimentare modificate ş.a. 

Tehnica şi tehnologiile contemporane, produsele alimentare artificiale invadează 

toate domeniile de viaţă umană. Fiinţa umană în mare măsură este lipsită de mediul de 

viaţă natural. Diverse informaţii din ştiinţele socio-umane, artă şi religioase uneori 

urmăresc scopul de a submina conştiinţa şi comportarea umană. Ele împânzesc 

conştiinţa personalităţii cu informaţii şi sentimente false, degenerează viaţa spirituală 

a multor milioane de oameni. Ca rezultat viaţa spirituală şi emoţională a omenirii, şi-n 

deosebi a generaţiei tinere, este în pericol. Stresurile emoţionale frecvente, 

emoţionalitatea şi sentimentalitatea falsă generată /provocată de un şir de mijloace 

informaţionale, de cultura falsă contribuie la formarea personalităţii lipsite de valori 

umane.  

 Cu regret, domeniile şi modalităţile de aplicare ale creativităţii în dezvoltarea societăţii 

nu întotdeauna se află sub controlul Omului. Unele domenii de aplicare ale 
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potenţialului creativ sunt lipsite de valorile universale, general-umane şi naţionale. 

Omul înzestreat cu capacităţi creative la nivel maxim de dezvoltare poate folosi acest 

potenţial cât şi produsele ei în scopuri rezonabil - umane cât şi în scopuri iraţionale / 

antiumane.  

Atât societatea cât şi personalitatea se dezvoltă, se schimbă sub influenţa educaţiei. 

Educaţia reprezintă factorul primordial al dezvoltării societăţii şi personalităţii. 

„Educaţia „responsabilizează” oamenii, îi face activi şi productivi, îi învaţă cum să se 

însereze în viaţa civilă şi în procesele democraţiei” [ 1]. 

Educaţia reprezintă factorul determinant, hotărîtor al dezvoltării personalităţii din 

următoarele considerente: a) educaţia orientează/direcționează procesul de dezvoltare 

şi autodezvoltare a personalităţii spre un scop bine determinat, spre realizarea acelor 

obiective determinate / elaborate de către agenţii educaţionali; b) educaţia accelerează 

procesul de dezvoltare a personalităţii. În dependenţă de scopurile şi obiectivele 

concrete urmărite educaţia poate genera un dezechilibru în dezvoltarea personalităţii - 

dintre conştiinţă şi comportare; cunoştinţe şi capacităţi; capacităţi şi atitudini; interese 

de divers gen; gândire şi memorie; fizic şi psihic.  

  În cadrul educaţiei personalitatea nu numai însuşeşte experienţa socială, dar şi 

transformă cele acumulate în anumite valori personale: cunoştinţe, abilităţi şi 

capacităţi, opinii, interese, trebuinţe, convingeri, idealuri, principii de activitate etc. 

Personalitatea schimbă şi dezvoltă în un anumit mod mediul socio-uman. Interacţiunea 

personalităţii şi societăţii presupune în mod obligatoriu în calitate de subiect al 

dezvoltării atât societatea cât şi omul. Prin urmare, personalitatea ca fiinţă socio-umană 

se manifestă în calitate de obiect şi subiect al relaţiilor și activităților sociale. 

Când vorbim de dezvoltarea generală a personalităţii se are în vedere acele 

schimbări cantitative şi calitative care se produc în sfera motivaţională, intelectuală, 

morală, estetică etc. Deci, dezvoltarea, inclusiv şi autodezvoltarea, cuprinde toate 

componentele personalităţii: biogenetică, psihică şi educaţională / socială. Din punct 

de vedere metodologic dezvoltarea apare în plan educativ într-o dublă ipostază: ca 

mijloc (de educaţie şi formare a individului prin participare şi dezvoltare, prin muncă) 

şi ca finalitate (educaţia şi formarea indivizilor pentru dezvoltare) [2;7].  

Acţiunile dezechilibrate în formarea şi dezvoltarea personalităţii sunt generate în 

mare măsură şi de politicile educaţiei la nivelul de determinare a idealului şi scopurilor, 

obiectivelor şi conţinuturilor educaţionale inclusiv şi la nivelul de elaborare şi aplicare 

a metodologiilor de educaţie şi instruire. Principalele cauze, după opinia noastră, care 

contribuie la dezechilibrarea procesului educaţional sunt următoarele: a) în 

determinarea idealului educaţional nu se ţine cont de unitatea şi specificul valorilor 

fundamentale, general-umane şi naţionale. De regulă, se supraapreciază sau se 

subapreciază unele componente ale acestei triade. În unele cazuri idealul educaţional 

serveşte ca model de formare şi dezvoltare a personalităţii conform unor parametri 
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universali, globali. Ca rezultat personalitatea formată este lipsită de particularităţile 

naţional-concrete, în alte cazuri idealul educaţional este fondat în temei pe valorile 

concret-naţionale; b) în elaborarea finalităţilor şi realizarea procesului educaţional nu 

se ţine cont de ideea / teza principală că societatea este o comunitate de oameni, că 

omul constituie temelia şi reprezintă valoarea primordială / supremă a societăţii. 

Atitudinile valorice faţă de Om, ca valoare supremă, trebuie să formeze fundamentul 

curriculei educaţionale; c) statul, comunităţile de state, comunităţile naţionale şi locale, 

toţi agenţii educaţionali trebuie să conştientizeze faptul şi să realizeze teza 

fundamentală - unicul scop / obiectiv major urmărit de civilizaţie constă în dezvoltarea 

prosperă a personalităţii. Investiţiile alocate de organele statale în domeniul educaţiei 

şi învăţămîntului, culturii şi ştiinţei sunt mizerabile. Aceste investiţii nu pot contribui 

la sporirea bunăstării umane care se măsoară prin noi parametri: educaţia, democraţia, 

dreptatea, solidaritatea. Dezvoltarea personalităţii şi a societăţii umane este un rezultat 

al unei educaţii eficiente. Iată de ce educaţia se situează în centrul vieţii sociale; d) 

triada clasică a obiectivelor pedagogice „cunoştinţe – capacităţi – atitudini” acceptată 

în sistemul educaţional nu asigură o dezvoltare amplă şi deplină a personalităţii, nu 

îndreptăţeşte aşteptările contemporane ale societăţii în dezvoltarea prosperă a speciei 

umane. 

 Din cele expuse mai sus reiese că triada clasică a obiectivelor pedagogice obţine o altă 

formulă: „atitudini – cunoştinţe – capacităţi”. Iniţial se formează şi se dezvoltă la 

personalitate atitudinile care şi servesc ca bază în însuşirea cunoştinţelor, formarea 

abilităților și capacităţilor. La rândul său cunoştinţele şi capacităţile sunt factori de 

formare / educare a atitudinilor.  

 E necesar de o dezvoltare planică, orientată a conştiinţei şi comportării, a creativităţii 

şi moral-spirituale a personalităţii. Comportamentul idizerabil al personalităţii este 

provocat de dezechilibrul în dezvoltarea mintală, îndeosebi, a gândirii creative. Sunt 

necesare de schimburi, modificări esenţiale în educaţia /formarea fiinţei umane ca 

valoare supremă universală. 

 Omul îşi proiectează /creează mai întâi viitorul în conştiinţă, apoi îl realizează în 

viaţă. El proiectează viaţa de azi şi de mâine mai întâi în mod mintal, în planul 

conştiinţei, iar apoi o exteriorizează, dorind ca viaţa, activitatea să se înfăptuiască fără 

modificări /schimbări, să fie adecvată proiectului mintal conform scopurilor, 

intereselor, idealurilor personale. Iată de ce e necesar de a schimba şi dezvolta în mod 

planic procesul educaţional – procesul de formare a conştiinţei şi a conduitei umane. 

Formarea orientată a tuturor structurilor psihice - ale conştiinţei şi comportării 

virtuale la personalitate se datorează educaţiei ca rezultat al interiorizării în conştiinţa 

personalităţii a acţiunilor educaţionale. Interiorizarea reprezintă un proces de reflectare 

în conştiinţă a fenomenelor, proceselor realităţii exterioare, proces care are loc în planul 

mintal, în planul conştiinţei. În planul mintal acestea se transformă, se modifică, se 
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generalizează, se verbalizează, se reduc şi-n esenţă devin mijloace de dezvoltare de mai 

departe a personalităţii, care anticipează limitele posibilităţilor activităţii externe. 

Viaţa, existenţa socio-umană este determinată de conştiinţa oamenilor. Or, 

caracteristicile vieţii socio-umane (economice, politice, ecologice, tehnologice, 

ştiinţifice, culturale etc.) sunt determinate de conştiinţa umană, căreia îi sunt 

caracteristice capacitatea anticipativă. Caracterul anticipativ al conştiinţei umane poate 

fi redresat, orientat, direcţionat de educaţie. 

 Încă în prima jumătate a secolului XX psihologul L. S. Vâgotski a demonstrat, că 

nu conştiinţa se află (este situată) după viaţă, dar după conştiinţă se află viaţa [7]. Ţinem 

să confirmăm, că dacă conştiinţa nu este bine formată, se află în stare dezechilibrată în 

componenţii ei structurali, atunci şi viaţa proiectată de oamenii cu astfel de tip al 

conştiinţei sunt capabili de a genera fenomene şi procese socio-umane nedorite, 

indizerabile , antiumane, neacceptate de sociul uman. Astfel de oameni pot genera 

efecte nedorite, uneori destructive pentru specia umană. Între activitatea externă 

/educaţie şi activitatea internă /procesul formării conştiinţei personalităţii există o 

comunitate relativă.  

Educaţiile noi sunt orientate spre schimbarea sau dezvoltarea unor dimensiuni / 

caracteristici adecvate la personalitate. Educaţia relativă la mediu presupune 

dezvoltarea conştiinţei, a simţului responsabilităţii fiinţei umane în raport cu mediul şi 

problemele sale. Educaţia pentru pace presupune cultivarea unor atitudini superioare, 

formarea oamenilor pentru evitarea conflictelor, receptivitate şi flexibilitate, respect 

pentru valori. Educaţia pentru comunicare şi mass-media urmăreşte formarea şi 

dezvoltarea unor atitudini subiective şi responsabile faţă de informaţii, formarea 

competenţei comunicării şi a capacităţii de a dialoga etc. 

Educaţia pentru schimbare şi dezvoltare reiese din caracterul anticipativ al 

educaţiei. Ea este orientată spre elaborarea viitorului şi a schimbărilor valorice în mod 

intenţionat. Educaţia pentru schimbare şi dezvoltare este orientată spre valorificarea 

creativităţii. Educaţia creativităţii este parte componentă şi nucleu a educaţiei pentru 

schimbare şi dezvoltare. Una din direcţiile prioritare în care şcoala viitorului va acţiona 

va fi descoperirea, educarea, mobilizarea şi declanşarea energiilor creative ce se găsesc 

în fiecare individ[1;2]. 

Educaţia pentru schimbare şi dezvoltare poate contribui la preîntâmpinarea şi 

soluţionarea eficientă a problemelor viitorului, contribuie la formarea unei personalităţi 

flexibile în soluţionarea problemelor ce vor apărea îndeplinind diverse roluri şi 

ocupând diverse poziţii sociale. 

Dezvoltarea personalităţii şi societăţii sunt rezultat al educaţiei în permanentă 

schimbare şi dezvoltare, că orice schimbare a educaţiei dezvoltă personalitatea. Deci, 

promotorul dezvoltării aât al personalităţii cât şi al societăţii îl reprezintă educaţia în 

permanentă schimbare. 
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 Motivele fundamentale ale activităţii creatoare necesită să integreze viaţa proprie a 

personalităţii cu viaţa socială, cu activitatea de sporire a bunăstării materiale şi 

spirituale a oamenilor. Motivele socio - morale retransformă, modifică toate 

substructurile personalităţii (cunoştinţele, capacităţile, competenţele etc.), în deosebi 

capacităţile creative, schimbă, energizează şi direcţionează locul lor în formarea şi 

dezvoltarea personalităţii, direcţionează activităţile de viaţă ale personalităţii. Din cele 

expuse mai sus rezidă necesitatea formării şi dezvoltării sistemice la personalitate a 

atitudinilor morale şi a capacităţilor creative. 

 Dezvoltarea acceleratoare a societăţii, pregătirea personalităţii pentru lumea/ziua de 

mâine cere schimbări majore a educaţiei. Educaţia trebuie să anticipeze schimbările 

sociale pentru a forma o personalitate receptivă la schimbare şi dezvoltare, capabilă să 

se integreze fără mari dificultăţi în dinamica vieţii soco-umane şi să contribuie la 

progresul acesteia. Omul viitorului trebuie să prevadă evenimentele şi procesele pe care 

societatea le va genera în viitor. În acelaşi timp personalitatea trebuie să fie participant 

activ a acestor schimbări (evenimente şi fenomene economice, morale şi spirituale, 

ştiinţifice şi culturale, politice şi informaţionale etc.).    

Obiectul activităţii personalităţii îl reprezintă motivul real al acestei activităţi. 

Activitate fără motiv nu există, ca şi motiv în lipsa activităţii [6]. Din aceasta reiese că 

iniţial la personalitate trebuie de format şi dezvoltat motivele /atitudinile moral-

umaniste şi-n limitele lor de format şi dezvoltat capacităţile creative. Activitatea 

creativă a personalităţii în orice domeniu de viaţă socio-umană trebuie să fie reglată şi 

orientată de atitudinile moral-umaniste care intercorelează toate domeniile de viaţă şi 

activitate ale omului. Aici e cazul de menţionat ideea expusă de psihologul L. S. 

Vâgotski, care confirmă, că nu importanţa /valoarea se află după viaţă, dar după 

conştiinţă se află viaţa [7]. 

 Educaţia pentru schimbare presupune nu numai formarea competenţei de adaptare 

continuă la schimbare dar şi a competenţei de a crea, modifica viitorul, a schimba 

modul de a gândi şi acţiona în lumina unei table de valori moral - umaniste. E necesar 

de a forma şi dezvolta personalitatea capabilă să acţioneze conştient şi responsabil în 

condiţiile noi pe care le creează şi le parcurge omenirea [4;5]. La baza proiectării 

viitorului de către personalitate se află motivele, trebuinţele rezonabile îndeosebi cele 

de ordin moral, profesional, politic, estetic, intelectual ş.a. Sensul, importanţa 

proiectării şi realizării activităţilor socio-umane de către personalitate sunt determinate 

în primul rând de motivele morale. 

 Componenta de bază a educaţiei pentru schimbare şi dezvoltare îl reprezintă 

procesul de formare a capacităţilor creative. Educaţia creativităţii ca element esenţial 

al educaţiei pentru schimbare şi dezvoltare reprezintă un factor esenţial în pregătirea 

personalităţii cât şi a societăţii să acţioneze în situaţii noi, situaţii care au fost şi 

continuă să fie create de om. O altă componentă semnificativă, de valoare a educaţiei 
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pentru schimbare şi dezvoltare este reprezentată de atitudinile cognitive creative, 

morale, profesionale, estetice, de autorealizare ş.a. Modelul pedagogic al Educaţiei 

pentru Schimbare şi Dezvoltare este constituit din două componente:  

 1. Procesul de formare şi dezvoltare a capacităţilor creative: fluiditatea, 

flexibilitatea, originalitatea, elaborarea, rezistenţa la închidere prematură, 

abstractizarea semantică. 

 2. Procesul atitudinal, constituit din două subcomponente: a) formarea atitudinilor 

morale, de autorealizare, estetice ş.a., care servesc ca bază în formarea motivelor 

superioare către activitatea creativă: sentimentul datoriei şi responsabilităţii; tendinţa 

de a ajuta pe cei ce-l înconjoară pe copil/elev; neliniştea şi neîmpăcarea cu răul social; 

tendinţa de susţinere şi ajutor reciproc în acţiunile comune; încrederea în oamenii; 

disponibilitatea de a aduce bucurie părinţilor, rudelor, altor oameni prin rezultate bune 

la învăţătură; tendinţa de autorealizare şi valorificare a propriului potenţial ş.a. b) 

formarea atitudinilor cognitiv-creative, care servesc ca bază în crearea motivelor 

cognitive către activitatea creativă: tendinţa de a se încadra în activităţi creative; dorinţa 

de a rezolva probleme dificile şi de a descoperi noul; trebuinţa de a rezolva situaţii şi 

sarcini cu caracter de problemă; atitudinea critică faţă de sine, colegi, pedagogi; 

tendinţa de a răspunde la întrebările creative; manifestarea emoţiilor pozitive către 

activităţile creative; tendinţa de a pune întrebări nestandarde, creative; încrederea în 

posibilităţile proprii; dorinţa de a cunoaşte noul ş.a.[4;5]. 

Pentru o realizare benefică a educaţiei pentru schimbare şi dezvoltare este necesar 

de creat şi de respectat, în viziunea noastră, un set de condiţii psihopedagogice. Acestea 

sunt: elaborarea şi selectarea activităţilor creative în baza cunoştinţelor integratorii şi 

factorilor intelectuali ai creativităţii; încadrarea elevilor în activităţi creative cu divers 

nivel de complexitate; evitarea dificultăţilor cognitive / de ordin intelectual la elevi; 

specificul disciplinei de învăţământ; atitudinile specifice elevilor de vârstă şcolară; 

formarea şi dezvoltarea în mod special, orientat a atitudinilor moral-umaniste; crearea 

unui set de activităţi de autodezvoltare şi autoevaluare morală; aplicarea specială a 

strategiilor de formare şi dezvoltare a atitudinilor de învăţare; individualizarea şi 

diferenţierea maximă a învăţământului problematizat, a activităţilor creative; 

integrarea activităţilor individuale, de grup şi frontale; încadrarea elevilor în activităţi 

creative în corespundere cu ritmul propriu de învăţare; formarea autoaprecierii 

adecvate la elevi; crearea atitudinilor de ajutor şi înţelegere reciprocă, stimă şi 

încredere, responsabilitate în acţiunile de colaborare comună; aprecierea elevilor după 

rezultatul şi efortul depus; crearea şi susţinerea unui climat psihologic favorabil în 

cadrul acţiunilor educaţionale etc. 

Personalitatea educată pentru schimbare şi dezvoltare de valoare deplină se 

caracterizează printr-un nivel optim de formare a capacităţilor creative şi 
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corespunzător, a atitudinilor de învăţare creativă, morale de autorealizare, profesionale, 

politice, estetice ş. a.   

În vederea asigurării eficienţei educaţiei pentru schimbare şi dezvoltare la nivelul 

procesului de învăţământ profesorul şcolar trebuie să respecte următoarele principii: 

principiul întemeierii activităţilor creative pe cunoştinţele integratoare; principiul 

formării integrale a tuturor factorilor intelectuali ai creativităţii; principiul raportării 

sarcinilor cu caracter de problemă la potenţialul de activitate creativă a fiecărui elev 

sau grup de elevi; principiul metodic sau disciplinar – metodic; principiul formării şi 

dezvoltării atitudinilor morale, de autorealizare şi a altor tipuri de atitudini; rincipiul 

formării atitudinilor de învăţare creativă.  
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ADAPTAREA COPILULUI LA MEDIUL ȘCOLAR ÎN FUNCȚIE DE TIPUL 

DE INTERACȚIUNE PEDAGOGICĂ A ÎNVĂȚĂTORULUI 

Pascari Valentina, conferențiar universitar, dr. în pedagogie 

Institutul de Științe ale Educației 

Cercetările realizate în psihopedagogie, fiziologie, sociologie au contribuit la 

profilarea unor repere teoretice privind problema adaptării, inclusiv a adaptării școlare 

(J. Piaget, G.R. Morrison, L. Cuznețov, A. Coașan, A. Vasilescu, E Vrășmașu, L. 

Tăușan, L. Vîgotschi, V. Davâdov, L. Bojovici N. Dubrovinsksia, M.Bezrukih etc.). În 

acest sens, în literatura de specialitate constatăm variate moduri de examinare a 

adaptării, datorită caracterului de modificare permanentă a copilului, precum și a 

procesului de învățare în care este antrenat acesta. Astfel, pentru N. Sillamy, adaptarea 

apare „atunci când organismul se transformă în funcţie de mediu, iar această variaţie, 

are ca efect un echilibru al schimburilor între mediu şi el favorabil conservării sale” 

[3]. 

 În dicționarul de psihologie(P. Ppescu-Neveanu) adaptarea este definită ca ansamblu 

de procese şi activităţi prin care se trece de la un echilibru mai puţin stabil, între 

organism şi mediu, la un echilibru mai stabil; funcţionarea organismului prin 

înglobarea schimburilor dintre el şi mediu; dacă aceste schimburi favorizează 

funcţionarea normală a organismului, acesta este considerat ca fiind adaptat. Tot aici 

autorul propune și conceptul de adaptabilitate care implică capacitatea organismelor 

vii de a realiza reacţii de răspuns care să le mărească şansele de supravieţuire în 

condiţiile schimbătoare ale mediului. Adaptabilitatea, constată autorul, este dezvoltată 

maxim la om, care nu numai că se conformează cerinţelor mediului ci îi şi modifică, 

transformîndu-1 în concordanţă cu necesităţile sale. Activitatea psihică este 

considerată o componentă şi o formă superioară a aptabilității[2, p. 24. ]. 

 Raportarea fenomenului adaptării umane la specificul sistemului de învățămînt, a 

determinat apariția conceptului adaptare şcolară, care pe de-o parte, reprezintă una 

dintre laturile adaptării sociale, pe de altă parte, desemnează concordanţa dintre 

cerinţele şi exigenţele impuse de activitatea de învățare şi personalitatea copilului, 

capacităţile lui şi răspunsurile faţă de aceste solicitări. Adaptarea şcolară poate fi 

definită, dintr-un prim punct de vedere, ca fiind procesul de transformare, ajustare a 

comportamentului elevului în funcţie de rigurozitățile procesului instructiv-educativ, 

pentru a răspunde adecvat acestora. Pe de altă parte, adaptarea şcolară presupune 

modificarea, reglarea, ajustarea procesului instructiv-educativ în funcţie de potenţialul 

şi capacităţile psihoindividuale ale copiilor[1, p.10].  

Debutul școlar constituie una dintre cele mai dificile perioade din viata copilului, 

nu doar în sens social, psihologic, dar și în plan fiziologic. Se schimbă întreaga viață a 

copilului - noi relații, alte condiții de viață, un nou tip de activitate, noi exigențe etc. 

Caracterul tensionat al acestei perioade este determinat, în primul rând, de faptul că 
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școala din primele zile înaintează în fața elevului o serie de sarcini care nu au legătură 

cu experiența anterioară, înaintează cerințe de mobilizare maximă a rezervelor 

intelectuale, emoționale, fizice. Gradul ridicat de funcționalitate încordată a 

organismului elevului clasei I-a este determinat de faptul că încărcătura intelectuală și 

emoțională este însoțită de o perioadă lungă de încordare statică, ce ține de o anumită 

poziție de activitate în clasă. Mai mult decât atât, sarcina statică pentru copiii de 7 ani 

este obositoare, deoarece, păstrând aceeași poziție, de exemplu, în timpul scrisului, 

este necesar încordarea o perioadă mai mare a mușchilor spatelui, care nu sunt încă 

suficienți de dezvoltați la acestă vârstă. Însuși rocesul de scriere (mai ales cel contnuu) 

este însoțit de o încordare statică de durată a mușchilor mâinii (îndoirea și dezdoirea 

degetelor). Prin urmare, adaptarea copiilor la mediul școlar este un proces de durată, 

ce implică atât aspecte psihologice, cât și fiziologice. 

În acest cadru de referință, L.Vîgotschi, constată, că trecerea copilului la 

activitatea de învăţarea în şcoală nu este pur şi simplu o schimbare de condiţii externe, 

ci o etapă nouă cu circumstanţe noi pentru formarea personalităţii copilului. Perioada 

de tranziţie, în opinia autoruluui, este o treaptă, când copilul nu este „nici preşcolar” şi 

„nici şcolar încă”, L.Vîgotschi o defineşte ca fiind critică, numind-o „criza de la 7 ani” 

[7]. 

Dincolo de „criza de la 7 ani”, la debutul școlar copilul se confruntă cu 

transformări multiple, uneori bruşte, care se produc în sfera a două planuri: planul 

dezvoltării bio-psiho-sociale şi planul activităţii instructiv-educative. Din acestă 

perspectivă, în procesul adaptării se produce interacţiunea unui ansamblu de factori, 

care pot fi grupaţi în două categorii: factori interni (biopsihologici) şi factori externi 

(sociali). Factorii interni se referă la caracteristicile anatomo-fiziologice şi la 

variabilele psihologice ale personalităţii copilului, fiind consideraţi condiţii subiective, 

iar cei externi sunt independenţi de copil, fiind condiţii şi solicitări obiective, exterioare 

copilului. Factorii incluşi în cele două categorii interacţionează, fiecare având un rol 

complementar. Nu putem vorbi de identificarea unui singur factor, a cărui acţiune ar fi 

decisivă în asigurarea adaptării școlare. Or, fiecare dintre acești factori condiţionează 

într-o măsură mai mare sau mai mică rezultatele şcolare ale copilului, precum şi 

capacitatea sa de a interioriza normele, regulile şi de a relaţiona cu cei din jur[4, p. 37]. 

Observările asupra copiilor la debutul școlar demonstrează că noul mediu școlar 

cauzează apariția stărilor de stres, care se manifestă prin încordarea tuturor sistemelor 

funcționale ale organismului. La unii copii se observă o supraexcitare motoră, sau din 

contra, frânare, insomnie, scăderea poftei de mâncare, plângerile frecvente de oboseala 

si dureri de cap. Până la sfârșitul primului trimestru 60% din copii scad în greutate 

corporală, se înrăutățesc indicatorii capacității de muncă, există plângeri de oboseală, 

somnolență, dureri de cap [10].  
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Referindu-se la durata procesului de adaptare la mediul școlar, М. Безруких 

clasifică elevii din clasa I-a în trei categorii:  

Prima categorie – copiii care se adaptează la școală timp de două luni, fără nici o 

problemă: stabilesc rapid relații bune cu colegii de clasă și cu învățătorul, conștiincios 

învață, întotdeauna au o dispoziție bună (constituie 56%);  

A doua categorie – adaptarea copiilor durează mai mult, în prima jumătate a anului 

de studii: indisponibilitatea de a accepta situațiile de învățare, tinde mai mult spre 

jocurile din perioada preșcolară, incapacitatea de comunicare, întâmpină dificultăți în 

însușirea programei (constituie 30%); 

A treia categorie – copiii se adapteză cu dificultăți, nu pot să asimileze programa, 

nu respectă regulile de comportare, manifestă emoții negative. Această categorie de 

copii constituie 14% [8, с.110].  

În urma analizei sumare de mai sus se poate afirma că adaptarea copilului la 

mediul școlar reprezintă un proces complex, de durată. Trecerea copilului la activitatea 

de învăţare în şcoală nu este pur şi simplu o schimbare de condiţii externe, ci o etapă 

nouă cu circumstanţe noi, care necesită valorificarea mecanismelor interne în vederea 

depășirii fără mari inconveniențe a stării psihice în care se află elevul, în special cel din 

clasa I-a, în perioada dată. 

Pornind de la aceste premise, se impune logic necesitatea de a răspunde la una 

din întrebările suscitate de subiectul analizei de față: cum evoluează starea psihică a 

copiilor din clasa I-a în dependență de tipul de relaționare a învățătorului cu elevii? 

Mergând pe această linie, ne-am bazat pe tipologia interacțiunii pedagogice, propusă 

și dezvoltată de echipa de autori sub conducerea lui В. А. Петровский, care au profilat 

modelul pedagogic de comunicare bazată pe învățarea – disciplinară și modelul de 

orientare – personală. Aceste concepte, în opinia autorilor, corelează cu stilurile de 

comunicare autoritară și democratică, însă, în mare măsură reflectă completitudinea 

realității psihologice, a particularităților și specificului activității de învățare a copiilor 

de șapte ani [11].  

Pentru a răspunde la această întrebare, ne-am propus să urmărim evoluția stării 

psihice a copilului (clasa I-a). În acest sens, am selectat anumite instrumente de lucru: 

chestionar cu referire la evaluarea atitudinii copiilor față de școală și față de învățare 

(adaptat de către Т.Нежновa); chestionar privind apreciere a gradului de motivație 

școlară, a necesităților emoționale ale copilului (Н.Лускановa); testul „Casă. Copac. 

Om” (adaptată de către Р.Беляуекайте), prin intermediul căreia am urmărim 

modificările stării psihice ale copiilor; chestionar „pentru învățători” (elaborat de 

cercetătorii francezi pentru a identifica caracteristicile copilului de vârstă preșcolară și 

a elevilor din școala primară) [5, 6, 13]. 

Testul „Casă. Copac. Om” este o prob de proiecție grafică pentru evaluarea stării 

psihice a copilului, care dezvăluie gradul de manifestare la copii a unor 
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comportamente simtomatice relative, cum ar fi: (a) insecuritate, (b) anxietate, (c) 

neâncredere în sine, (d) sentimente de inferioritate, (e) ostilitate, (f) conflictual, (g) 

dificultăți de comunicare (h) depresivitate.  

De precizat, în cadrul investigației au participat copii din clasa I-a (două clase: I-

a „A” și I-a „B”). În clasa I-a „A”, modelul de comunicare a învățătorului era bazat pe 

învățarea disciplinară (se punea accent pe disciplină) iar în clasa I-a „B” învățătorul 

opera cu modelul de relaționare pedagogică personală (sa axat pe personalitatea 

copilului). Examinarea rezultatelor testului „Casă. Copac. Om” arată că la început de 

an școlar ambele clase au demonstrat același nivel al manifestărilor de comportament.  

Rezultatele evaluării copiilor la sfârșit de an școlar sunt următoarele: 

 

Nr. 

d/o 

 

Comportamente 

siptomatice 

Modelul de relaționare pedagogică cu copiii 

Relaționare 

disciplinară 

(clasa I-a „A”) 

Relaționare 

personală 

(clasa I-a „B”)  

1. Insecuritate 9% 1% 

2. Anxietate 10% 3% 

3. Neâncredere în sine 16% 3% 

4. Sentimente de inferioritate 9% 2% 

5. Ostilitate 9% 2% 

6. Conflictual 10% 3% 

7. Dificultăți de comunicare 16% 6% 

8. Depresivitate 9% 1% 

 

După cum se poate observa din tabel, la sfârșitul anului de studii în clasa (I-a „A”) 

unde învățătorul a adoptat modelul disciplinar de comunicare cu elevii, aproape toți 

indicatorii comportamentelor simptomatice au un nivel mai ridicat decât cel al elevilor 

din clasa (I-a „B”), tipul de relaționare pedagogică al învățătorului este axat pe 

personalitate. Diferențele în comportamentele simptomatice, cum ar fi depresivitatea, 

ostilitatea, sentimentul de inferioritate, insecuritatea se află pe aceiași linie; cât 

privește creșterea indicatorilor la comportamentele simptomatice, cum ar fi, 

anxietatea, neâncrederea în sine, dificultăți de comunicare, conflictual putem vorbi 

despre o tendință clar pronunțată. Pe de altă parte, în clasa (I-a „B”) în care învățătorul 

și-a structurat activitatea în baza modelului de relaționare pedagogică centrat pe 

personalitatea elevului se constată un nivel ridicat de confort interior al copiilor, 

aceștea se simt mai protejați, au un nivel mai scăzut de anxietate, copiii manifestă mai 

multă încredere în ei înșiși, sunt mai puțin ostili, nu întâmpină mari dificultăți în 

comunicare. 

249



Analiza răspunsurilor la întrebările din „Chestionarul învățătorului” probează 

rezultatele prezentate în tabelul de mai sus. Asfel, caracterizănd stilul de relaționare a 

copilului cu alți copii, învățătorul din clasa I-a „B” a specificat că 64% dintre copii 

sunt prietenoși în comunicarea cu colegii lor, în timp ce învățătorul din celaltă clasă 

indică (I-a „A”) doar 26,1%; aceștea, din urmă, au mai multe șanse de a fi indiferenți 

față de colegii de clasă (15% și 48% copii), au mai multe șanse de a fi agresivi (3% și 

9%) etc. 

Scăderea nivelului de autoapreciere, creșterea nivelului de anxietate, 

neâncrederea în sine, neliniștea interioară, în general, este caracteristică primelor luni 

de adaptare la mediul școlar. Observările demonstrează, că până la jumătatea anului 

școlar situația se stabilizează, crește nivelul de autoapreciere, iar nivelul de anxietate 

scade treptat. Cu toate acestea, conform datelor noastre, acest lucru nu sa întâmplat în 

clasa în care învățătorul operează modelul de relaționare pedagogică disciplinară. Mai 

mult decât atât, sa profilat tendință de creștere a comportamentelor siptomatice, ceea 

ce înseamnă că probabilitatea că la mulți copii din această clasă, astfel de manifestări 

negative precum anxietatea, neâncrederea în sine, sentimentele de inferioritate, 

ostilitate etc. pot să devenă în cele din urmă formațiuni personale stabile, care ar 

determina formarea unei personalități nevrotice. 

Rezultatele obținute prin aplicarea probei „Casă. Copac. Om” ne atrag atenția 

asupra faptului că în ambele clase se constată o tendință de creștere a unui complex 

simptomatic, ca dificultatea de comunicare a copilului. Presupunem că acest fapt este 

determinat de schimbarea pozițiției copilului în sistemul de relaționare cu adultul. În 

acest sens, elevul are noi responsabilități, activitățile din școală sunt evaluate în funcție 

de anumite criterii, cresc exigențile față de el, atât din partea învățătorului, cât și din 

partea părinților. Cu toate acestea, mulți cercetători observă că la vârsta de 7 ani la 

copii începe să se formeze un interes stabil față de colegi, față de opinia lor, iar 

comunicarea cu alți copii dobândește o valoare specială. De asemenea crește contactul 

copiilor între ei. Astfel, creșterea dificultăților de comunicare care este asociată cu 

schimbarea de caracter a relațiilor cu adulții, precum și a schimbării naturii 

comunicării dintre colegi. Din această perspectivă, cea mai semnificativă dimensiune 

a comportamentului învățătorului în raport cu școlarul mic în procesul adaptării o 

constituie tipul de relaționare cu copiii.  

 Rezultatele analizei sumare în prezentul demers probează ca relevante următoarele 

concluzii: 

 Adaptarea copiilor la mediul școlar se va produce mai eficient în cazul în care 

învățătorul va promova modelul de interacționare pedagogică cu copilul, 

orientat spre personalitatea acestuia. 

 Abordarea personală a copilului creează în clasă o atmosferă favorabilă în 

vederea adaptării la noile exigențe ale școlii. 

250



 Modelul de interacțiune pedagogică disciplinară, are mai degrabă un caracter 

extern, se desfășoară prin suprimarea individualității copiilor și implică 

creșterea manifestărilor negative, cum ar fi anxietatea, neâncrederea în sine, 

depresia, ostilitatea, fapt care se răsfrânge negativ asupra procesului de 

adaptarea a copilului la mediul școlar.  
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CONSTRUCTIVISMUL ÎN EDUCAȚIE:  

OPTIMIZAREA VALENȚELOR LIBERALE ȘI SOCIALE ALE 

COMPETENȚELOR 

Liliana Posțan, doctor in pedagogie 

Universitatea de Stat din Tiraspol, Chișinău 

Centrarea pe elev, învatarea activă, problematizarea si valorificarea oportunitaților sunt elemente ale 

modelului constructivist în educație, dar nu constituie încă intergralitatea educației constructiviste. 

Mediile învațarii constructiviste favorizează și sinergizează formarea/dezvoltarea integrată a 

valențelor liberale si sociale ale competențelor sociale, funcționale și profesionale, în funcționalitatea 

lor quadratică: a ști, a sti sa faci, a sti sa fii, aști sa fii împreuna cu... Articolul prezintă o reflectie 

asupra modelului constructivist al învațarii, generată de practica educațională universitară și 

andragogica. Deasemenea sunt cautate ieșirile spre modelul liberal și cel social de interactiune social-

economică, în special in Republica Moldova. 

 Intro percepere generală, a fi constructiv (ist) înseamnă a fi obiectiv, orientat 

spre acțiune si dezvoltare (construcție). În limbajul uzual, întâlnim deseori expresiile 

“fii constructiv”, “comportament constructiv”, “idee constructivă”etc. 

 Constructivismul (cunoscut și sub numele de Construcţionism) este o 

perspectivă relativ recentă în epistemologie, potrivit căreia orice cunoaştere este 

"construită", fiind condiționată de convenții, de percepția umană și de experiența 

socială. Prin urmare, cunoștințele noastre, ca element al competențelor, nu reflectă în 

mod necesar vreo realitate externă sau "transcendentă". Realitatea este construită de 

fiecare individ, care îi conferă o semnificaţie unică, pornind de la propriile experienţe. 

Construcitvismul este consemnat, cu mai multe seminificatii, in domeniul artelor, 

arhitecturii, matematicii, cunoașterii.  

Tabelui 1. Definiții ale constructivismului, conform DEX 

C
o

n
st

ru
ct

iv
is

m
 

Curent artistic, care tinde să coboare creația artistică la nivelul unui tehnicism pur, 

golind arta de conținutul ei emoțional 

Curent în arhitectură care susține că forma arhitecturală trebuie să fie expresia 

exclusivă a structurii constructive a clădirii 

Concepție care recunoaște rolul activ, creator al gândirii în procesul cunoașterii. 

Concepție a școlii intuiționiste din filozofia matematicii, potrivit căreia activitatea 

constructivă, rațional-intuitivă este baza exigenței matematice. 

 Paradigma învăţării prin construcţia cunoaşterii s-a conturat în anii 1980-1990, 

când studierea cogniţiei a trecut de la studiile de laborator la cele din situaţiile reale. În 

căutarea soluţiilor de rezolvare a situaţiilor-problemă sau problemelor vieţii reale, 

cunoştinţele stocate în memorie trebuie restructurate, adaptate, transformate, procesate 

cu alte cuvinte. Construcţia cunoaşterii este dată de modul de procesare a informaţiilor, 

pentru conturarea diferitelor soluţii şi apoi alegerea soluţiei celei optime. Paradigma 

constructivistă s-a afirmat în cercetarea occidentală după anii ’80 -’90, când s-au creat 

mai multe premise, între care şi abordarea tot mai critică a educaţiei şi a şcolii 

tradiţionale sau reconsiderarea experienţei cognitive în învăţământ. 
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 Totodata, constructivismul nu neaga tezele cognitivismului, dar dezvoltă 

abordarea cognitivistă privind parcursurile multiple de învățare, luând în considerare 

variabilele individuale care influenţează modul de prelucrare a informaţiei. 

Constructiviștii susțin că, realitatea este construită de fiecare individ, care îi conferă o 

semnificaţie unică, pornind de la propriile experienţe. Elevul nu transferă pur şi simplu 

cunoştinţele provenind din lumea externă în memoria sa, ci construieşte propriile 

interpretări ale lumii, pornind de la interacţiunile sale cu aceasta. Cunoaşterea este 

deschisă negocierii şi, în acest sens, contextul social joacă un rol major în învăţare.  

 Constructivistii pun în aplicare strategia de invatare a lui Confucius “Nu oferim 

răspunsuri, dar căutam metode de obținere a răspunsurilor”, dar și concepţia didactică 

a lui John Dewey, deschizător de drumuri în ceea ce priveşte constructivismul şi rolul 

învăţării active şi prin descoperire. 

 Baza teoriei constructiviste se află în teoria lui J. Piaget privind dezvoltarea 

cognitivă, stadială a abilităţilor cognitive, cu rol de constructe, în care sunt implicate 

două procese esenţiale: asimilarea şi acomodarea, ca interiorizări ale cunoaşterii 

construite în timp.  

 Constructivismul cuprinde, cel putin, doua directii de cercetare – 

constructivismul cognitiv (Piajet, Bruner) si constructivismul social (Vigotski). 

 Constructivismul cognitiv este fundamentat pe teoria dezvoltarii cognitive a lui 

Piaget conform careia individul trebuie sa-si “construiasca” propria cunoastere prin 

experienta. “Constructivismul cognitiv abordeaza cunoasterea la dimensiunea 

individuala.” (Eugen Noveanu,1999). Astfel, individul isi va creea modele, scheme 

mentale care se modifica prin asimilare si acomodare Rolul profesorului este acela de 

a oferi si de a crea oportunitati in care elevul să se implice activ in propriul proces de 

învatare. El invață descoperind, având contact direct cu realitatea, cautând solutii, 

experimentând, greșind. Construirea realitatii apare ca rezultat al activitatii pe care o 

desfasoară elevul singur, sub îndrumarea discretă a profesorului, bazandu-se pe efortul 

de asimilare si acomodare al acestuia. 

 Constructivismul social, bazat pe teoria proxinei dezvoltari a lui L. S. Vigotski 

isi propunea sa demonstreze natura psihologică si socială a constiinței, geneza socială 

a psihicului uman. Pentru el, activitatea umana nu se reduce la o înlantuire de reflexe 

sau de conduite de adaptare, ci implică o componenta de interactiune cu mediul, in 

cursul careia se transforma si subiectul. “Daca actiunea omului asupra naturii este 

mediata de un instrument, actiunea omului asupra conduitei sale sau a altor persoane 

este mediata de sisteme semiotice (in primul rand limbajul) elaborate social de 

experienta generatiilor anterioare; insusirea acestor instrumente de actiune si de 

gândire se realizeaza printr-o practica de cooperare sociala.” [2]  

 Mediile învațarii constructiviste favorizează și sinergizează 

formarea/dezvoltarea integrată a valențelor liberale si sociale ale competențelor 
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sociale, funcționale și profesionale, în funcționalitatea lor quadratică: a ști, a sti sa faci, 

a sti sa fii, a ști sa fii împreuna cu...  Interacțiunea didactică constructivista, se 

sprijină, cel putin, pe două teorii pe larg validate de practica eduicațională: Teoria lui 

Piajet asupra genezei și mecanismelor gândirii, denumită teoria operațională, și Teoria 

ZPP (zona proximei dezvoltări) a lui Vigotski, avînd următoarele caracteristici: oferă 

reprezentări multiple ale realității; evită simplificarea excesivă și reprezintă 

complexitatea lumii vii; pune accent pe solicitările autentice în contexte semnificative; 

oferă medii de învățare naturale și bazate pe cazuri concrete; încurajează reflecția 

critică asupra experienței; permite construirea cunoștințelor în funcție de conținut sau 

context; permite construirea în colaborare a cunoștințelor. 

 Modelul constructivist al învățării, ofera proiectorilor de curricula un set 

taxonomic „pragma”(acţiune), care să favorizează învăţarea ca descoperire de noi 

adevăruri versus acumulare de informaţii transmise de către alţii: a cerceta, a căuta, a 

întreba, a combina, recombina, procesa informaţiile, a atribui sensuri şi semnificaţii 

personale informaţiilor cu care se operează.  

 Acestea sunt, în fond, obiectivele demersului educațional universitar și andragogic, 

dar și a proceselor de investigare ştiinţifică: a) crearea unei situaţii empirice; b) 

formularea problemei; c) reactualizarea experienţei anterioare; d) formularea ipotezei 

şi verificarea validităţii ei. 

 Evolutiv, epistemologia constructivistă abordează modelele liberal și social de 

dezvoltare și interacțiune a omului cu realitarea individuală, socială și economică. De 

la “construcția” propriei cunoasteri prin experienta, la însuțirea instrumentelor de 

actiune si de gândire prin practica de cooperare sociala. 

 Finalmente, menționăm că extinderea elementelor constructive ale competentei de 

la a sti spre a sti să fii împreună cu… atestă deficitul competentelor sociale, manifestate 

non-internet de către generațiile digitalizate, o epuizare a memoriei sociale de lungă 

durată, dar si perimarea relativă a sistemelor semiotice, elaborate social de experiența 

generatiilor anterioare.  

În acest context, ni se pare judicios și actual de a promova prin aplicare și cercetare 

tezele esențiale ale constructivismului, în special ale constructivismului social. 
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EDUCAŢIE FIZICĂ A ELEVILOR DIN CLASELE PRIMARE: 

PROBLEME ŞI SOLUŢII 

Sava Panfil, conferențiar universitar1 

Tenu Silvia, profesoară2 

Truhin Ina, lector universitar3 

1Univerisatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport, Chişinău 
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Educaţia fizică , ca disciplină de studii, din cadrul ciclului primar de învăţămînt, 

se deosebeşte mult de celelalte obiecte de învăţămînt prin structură ,conţinut şi finalităţi 

educaţionale [1]. Deosebirea cea mai semnificativă constă în faptul că educţia fizică ca 

proces pedagogic este multiaspectuală, dominanta fiind exersarea motrice a elevului. 

Remarcăm: antrenarea fizică, concomitent, acţionează benefic intelectul, psihicul şi 

fizicul elevului. Prin urmare, disciplina de studii în cauză are un vast potenţial afectiv 

care trebuie realizat eficient în scopul formări plenare a personalităţii elevului 

contemporan. Finalmente, cadrul didactic trebuie să conştienţizeze şi să creeze condiţii 

optime întru realizarea premiselor favorabile în dezvoltarea şi educarea calităţilor şi 

capacităţilor motrice, intelectuale, psihologice ect. ale elevului. 

Drept confirmare celor menţionate vom exemplifica doar cîteva aspecte ce ţin de 

caracterul asanativ-dezvoltativ-formativ-educativ al unor conţinuturi educaţionale. 

Succint, să analizăm sub aspectele menţionate jocurile dinamice şi stafetele, acestea 

regăsindu-se în programa curriculară de eduaţie fizică pentru clasele primare (ediţia 

2010). Aşadar, o simplă analiză indică că aceste genuri de activitate motrice conţin 

diverse şi multiple acte motrice (spre exemplu: diverse tipuri de deplasări în spaţiu şi 

timp prin intermediul mersului, alergării, săriturilor, etc; aruncări, din diferite poziţii 

iniţiale, a obiectelor de diverse dimensiuni şi greutăţi, ect.) efecturea căror încadrează 

în lucru diferite segmente (părţi) corporale, cît şi a corpului în întregime , finalmente, 

dezvoltînd multiple grupe musculare şi calitaţi motrice (forţa, viteza, rezistenţa, 

îndemînarea, supleţia) ale elevului. Remarcăm că, în acelaşi timp, are loc şi antrenarea 

organelor intrene (inimii, plaminilor, etc.) şi a sistemelor (cardiovascular , respirator 

ect.) a organismului elevului. Şi, nu în ultimul rînd, elevul, în timpul acestor activităţi 

motrice, fiind supus respectării anumitor cerinţe, reguli stabilite pentru jocurile şi 

ştafetele respective este educat sub aspect moral-volitiv, estetic, etc, totodată, fiind 

puse în valoare şi capacităţile intelectuale ale acestuia . 

În mod special trebuie remarcat şi alt aspect al educaţiei fizice şcolare: 

componentul cognitiv al acesteia, menit să formeze arsenalul de cunoştinte 

(generale/conceptuale şi speciale) ale elevilor, care contribuie la formarea şi 

dezvoltarea competentelor cognitive, psihomotrice şi atitudinale ale acestora. În acest 

context menţionăm, că curriculumul modernizat de educaţie fizică pentru clasele I-IV 
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conţine unsprezece subiecte teoretice importante, finalmente, orientate să formeze la 

elevi viziuni, idei, concepte, convingeri, etc. despre importanţa mijloacelor educaţiei 

fizice (exerciţiilor fizice, factorilor naturali şi igienici) în fortificarea şi menţinerea 

sănătăţii, călirii organismului, dezvoltarii fizice armonioase ale elvilor etc.  

Prin urmare, în baza reperelor menţionate, constatăm cu adevarat beneficile 

educaţiei fizice care, din punct de vedere conceptual, contribuie la optimizarea 

dezvoltării\şi pregătirii fizice, spirituale ale elevului din ciclul primar de învăţămînt. 

Regretabil fapt, însă prima problemă ce ţine de predarea educaţiei fizice în clasele 

I-IV, pe plan naţional, constă în calitatea şi eficienţa procesului educaţional la această 

disciplină de studii. Studiul efectuat (analiza literaturii de specialitate, anchetarea 

cadrelor didactice, observaţiile pedagogice în cadrul asistării lecţiilor de educaţie 

fizică, convorbirile cu pedagogii, pulsumetria şi cronometrarea lecţiilor de educaţie 

fizică etc.) indică la rezerve semnificative nevalorificate a potenţialului educaţional 

(sub toate aspectele menţionate mai sus) al disciplinii de studii Educaţie fizică. 

Problema în cauză persistă din cauza pregătirii profesionale slabe a învăţătorilor 

claselor primare care predau acest obiect de învăţămînt. Remarcăm că, în Republica 

Moldova, numărul acestora constituie aproximativ 80 la sută. Din acest motiv, 

majoritatea absolută a lecţiilor desfăşurate seamană mai mult cu o recreaţie fizică 

legeră în raport cu cerinţele şi tendinţele lecţiei contemporane de educaţie fizică, 

menite să antreneze intensiv, prin dozarea gradată a efortului fizic, luînd în calcul 

posibilităţile funcţionale ale organismului elevului de vîrstă şcolară mică. Dar şi mai 

grav sunt situaţiile (fregvent întîlnite) cînd lecţiile de educaţie fizică sunt înlocuite cu 

alte obiecte (matematica, limba maternă etc - obiecte considerate mai principale), fapt 

cunoscut de mulţi actori educaţionali (manageri instituţionali, conducători ai 

structurilor ierhaice a educaţiei, metodişti/inspectori, profesori de educaţie fizică, 

părinţi etc.). Evident, că în ambele cazuri are de pierdut elevul, în primul rînd, din punct 

de vedere al fortificării sănătăţii. Concluzia de bază care reiese din constatările 

menţionate rezidă în faptul că reducerea atît a volulmului, cît şi a intensităţii efortului 

fizic, cu atît mai mult, lipsa activităţii motrice conduce la consecinţe alarmante care 

afecteaza sănătatea fizică şi psihică a şcolarului, fapt ce reduce randamentul condiţiei 

fizice a elevului, în particular, şi a imunităţii organismului acestuia, în general.  

Care ar fi soluţia problemei vizate? În opinia noastră soluţia cea mai corectă ar fi 

ca această importantă disciplină de studii să fie predată de specialistul de educaţie 

fizică, care a absolvit facultatea sau universitatea de profil. Trebuie remarcat faptul că 

unii manageri educaţionali, care conştientizează importanţa educaţiei fizice în formarea 

multiaspectuală a elevului, anume astfel şi procedează. Însă, spre regret, numarul 

acestora este mic. O altă soliţie ar consta în consilierea metodologică a învăţătorilor ce 

predau educaţia fizică în clasele primare. Atît ajutorul metodic, cît şi practic trebuie să 

vină din partea specialiştilor (profesorului de educaţie fizică, metodistului / 
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inspectorului de specialitate din cadrul Direcţiei raionale / municipale de învaţămînt), 

dar şi din partea managerilor educaţionali ai instituţiilor de învăţămînt. Consilierea 

trebuie înfăptuită prin organizarea chibzuită a seminarelor metodice, treningurilor 

tematice, analizelor lecţiilor publice desfăşurate etc. Subiectele acestor şi altor 

modalităţi de formare profesională (locală şi regională) trebuie să reiasă din 

dificultăţile metodologice, organizatorice etc. care persistă în activitatea didactică a 

învăţătorilor ce predau educaţia fizică. 

Printre alte soluţii eficiente în sporirea profesionalismului pedagogilor se enumără 

şi perfecţionarea acestora prin intermediul cursului de formare la modulul Didactica 

disciplinei / Curriculumul de educaţie fizică pentru clasele I-IV. Acest curs, în opinia 

noastră, poate dura 3-5 zile, tematica fiind actuală şi desfăşurat în cadrul Universităţii 

de Stat de Educaţie Fizică şi Sport, instituţie de profil cu resurse umane şi materiale 

corespunzătoare cerinţelor contemporane în vederea formării profesionale continuă a 

cadrelor didactice de educaţie fizică şi sport. 

Referitor la responsabilizarea învăţătorilor vis a vis de problema calităţii predării 

educaţiei fizice o soluţie ar mai fi susţinerea lecţiei publice de educaţie fizică în cadrul 

atestării profesionale ale acestora pentru conferirea sau confirmarea gradelor didactice. 

Suntem convinşi că această cerinţă va schimba mult atitudinea învăţătorilor referitoare 

la pregătirea, organizarea şi desfăşurarea lecţiilor de educaţie fizică, sporind 

randamentul acestora. 

Este necesar să mai conturăm o problemă, la fel de actuală, care ţine de sănătatea 

elevului din clasele primare. E vorba de motricitatea şcolarului mic, de volumul 

acesteia. Elevul contemporan nu mai este acela de pe timpuri, care îşi petrecea timpul 

liber în mişcare (jocuri de mişcare cu prietenii, plimbări etc.). Actualmente, elevul este 

cucerit de tehnica modernă (telefonul mobil, calculatorul, diverse aparate electronice 

etc.). Spre exemplu, elevul , navigând ore întregi internetul devine sedentar, adică lipsit 

de mişcări, eforturi fizice pronunţate. În acest context menţionăm, că sedentarismul 

este „boala civilizaţiei”, fenomen, care cucereşte mase largi, în deosebi, de elevi. 

Actualmente, numărul elevilor din ciclul primar care fac parte din categoria celor obezi 

este în creştere ascensorie, fapt iscat de sedentarism. 

Evident, că două ore de educaţie fizică săptămînal, ca volum de motricitate, 

prevăzut de actualul Plan-cadru al ministerul de resort nu rezolvă problema 

sedentarismului. Prin urmare, este necesar de un număr mai mare de ore, alocat 

educaţiei fizice, spre exemplu, de 3-5 ore săptămînal, situaţie existentă în alte ţări. În 

Republica Moldova situaţia diferă. Actul legislativ (Legea cu privire la cultura fizică) 

prin articolul 12 al.(2) prevede pentru educaţia fizică 4 ore săptămînal pentru clasele I-

IV [2]. Însă, regretabil este faptul că această prevedere legislativă, în realitate, nu se 

realizează. Considerăm inadmisibilă această situaţie care defavorizează sănătatea 

elevilor din ciclul primar. Prin urmare, ministerul de resort urmează să găsească soluţii 

257



întru ameliorarea sănătăţii elevilor, introducând în Planul-cadru educaţional 4 ore 

săptămînal la disciplina de studii Educaţie fizică (aşa cum prevede legea) pentru clasele 

primare. 

Aşa dar, în baza reperelor expuse, concluzionăm următoarele:  

1. Randamentul calităţii predării disciplinei de studii Educaţie fizică în 

clasele primare este scăzut, fapt ce influenţează negativ sănătatea elevilor. 

2. Sănătatea elevilor este influenţată negativ şi de volumul redus al 

motricităţii acestuia. În scopul sporirii regimului motrice este necesară realizarea 

în practică a prevederilor legislative, care stipulează că în clasele primare 

educaţiei fizice îi revin 4 ore săptămînal. 

3. Motivul de bază ce reduce eficienţa predării educaţiei fizice în clasele I-

IV constă în pregătirea profesională slabă a învăţătorilor, care poate fi 

îmbunătăţită prin activităţi de autoinstruire didactică, consiliere metodologică, 

curs de formare continuă la modulul „Didactica disciplinei / Curriculumul de 

educaţie fizică pentru clasele I-IV”. 
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ASPECTE DE PERCEPȚIE VIZUALĂ A FORMELOR ŞI CULORILOR 

LA ELEVI ÎN CLASELE PRIMARE LA ORELE DE EDUCAŢIE PLASTICĂ 

Ţâgulea Ion, conferențiar universitar, doctor în științe 

Gurău Felicia, masterandă 

Facultatea Pedagogie, UST 

Problematica studierii aspectelor de percepție vizuală a formelor şi culorilor în 

clasele primare este una de actualitate, ce necesită abordare multidisciplinară, cum ar 

fi pedagogia, psihologia, studiul artelor plastice, coloristica, fiziologia ș.a. În raza 

analizelor propuse în continuare, e necesar să subliniem, că percepția vizuală a 

copilului stă la baza legăturii şi deosebirii fenomenelor mediului, a lumii ce ne 

înconjoară și a celor din domeniul artelor plastice, esteticii și a culturii vizuale. 

Prin urmare, în clasele primare este important să implicăm copilul în activități 

pentru dezvoltarea percepției vizuale. La vârsta școlară mică percepția vizuală deja 

trece de la etapa cantitativă, de ”a privi, vedea…”, spre cea calitativă, de a ”deosebi și 

analiza…” caracterul, forma, culoarea și multe alte particularități în realitate și arte 

plastice, fiind direcționată și într-o măsură ”sub controlul” cadrului didactic, prin care 

şe va produce o mică ”reglare” a limbajului semantic, unde conotațiile vor capătă 

treptat caracteristicile unei activități orientate și dirijate spre scop. Aici, din punct de 

vedere a didacticii, capătă suprema valoare problema teologică (finalități, scopuri, 

obiective), ce se sprijină pe fundamentele epistemologice a percepției vizuale (unitare), 

a formelor și culorilor. Este firesc, că desfășurarea unui proces didactic eficient, 

necesită răspunsuri adecvate și la problemele de ”conținuturi”, inclusiv ”condiții și 

factori”. Astfel, prima etapă ce fundamentează teoretic actualitatea cercetării noastre, 

poate fi reprezentată prin forma grafică, alăturată în continuare (Figura 1). 

 
Figura 1. Fundamentarea teoretică a actualității cercetării 

Culoarea și forma percepută a lumii ce ne înconjoară, formează, prin urmare este o 

parte integrată din realitatea subiectivă a individului și include la general trei factori: 

ochiul, lumina şi suprafața obiectului. Culoarea este percepută doar în prezența razelor 

de lumină naturală, cum ar fi cea a soarelui sau energie artificială. 

Forma reprezintă aspectul exterior al unei figuri, determinată de limitele fizice ale 

acesteia. Figura geometrică, recepționată vizual se poate modifica la infinit, odată cu 

orientarea ei spațială sau cu cea a mediului ambient în care se regăsește. 
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Actualitatea temei de cercetare derivă prin faptul, că se scot în evidentă aspectele de 

percepție vizuală a formelor şi culorilor în clasele primare. O percepție vizuală a 

formelor şi culorilor bine dezvoltată, dă posibilitatea copiilor de vârstă școlară mică şă 

posede o varietate de idei şi gânduri, la rândul său fiind transpuse pe pânze de hârtie. 

Aici, reieșind din conținuturi curriculare, la educația plastică, în clasele primare, 

finalitățile, scopurile și obiectivele preconizate, mai avem sarcina de rezolvat aspectele 

de diverse condiții și factori, cum ar fi cele de natură ereditară, a mediului cultural, 

etnic etc. Realizarea acestora, poate fi efectuată printr-un sistem de activități educativ-

instructive. La rândul său, acest sistem…, prevede utilizarea eficientă a diverselor 

metode, forme, tehnici și tehnologii de influență pedagogică, cum ar fi observarea, 

explicația, demonstrarea, exersarea unității semantice a formelor și culorilor; 

familiarizarea copiilor cu opere de artă, legități și fenomene din natură și lumea artelor 

plastice. Nu întâmplător, o mulțime de savanți, pedagogi și psihologi, artiști plastici, 

arhitecți, esteți și oameni de vază au atras atenție în lucrările sale problemelor didactice 

și didactico-artistice în domeniul atât de vast, cum ar fi culoarea, forma, procese 

psihofiziologice de percepție și în special, cele de percepție vizuală, fiind că se 

cunoaște faptul, că omul percepe în mediu 80-90% de informație prin intermediul 

ochiului.  

Putem menționa în acest context, în calitate de ilustrație a nivelului și actualității 

problemei abordate faptul, că în ultimele decenii, în Republica Moldova, au fost 

consacrate mai multe cercetări, printre care vom consemna următoarele: Ianovici A.I., 

”Цвет в архитектуре Молдавии” [1], este o cercetare în care pentru prima dată în 

Republica Moldova problema semanticii cromatice în arhitectura tradițională a fost 

analizată în raza tradițiilor naționale, culturale, constituite prin secole; totodată, 

efectuându-se cercetări și analize comparate în domeniul arhitecturii industriale 

contemporane. Țâgulea I., ”Dezvoltarea percepției artistice a culorii la viitorul 

profesor-artist plastic” [2] și Țâgulea I., ”Culoare, Ghid metodic pentru profesori și 

studenți” [3], sunt lucrări cu caracter didactico-artistic, în care se pune accentul pe 

forme și metode de dezvoltare a percepției vizuale a culorii la studenți-pedagogi, 

studenți-designeri ș.a. Blaja-Vitcovschi, A., ”Dezvoltarea sensibilității cromatice la 

elevii claselor primare” [4], este o lucrare consacrată problematicii didactico-artistice, 

pentru învățământul primar, în care se propun metode de inițiere a elevilor în artele 

frumoase, prin intermediul cunoașterii și sensibilizării cromatice. Arbuz-Spatari, O., 

”Repere teoretice ale limbajului plastic în procesul dezvoltării creativității artistice” 

[5], lucrarea este consacrată metodelor de dezvoltare a creativității artistico-plastice a 

elevilor, în care un rol important îl au și aspectele de semantică cromatică în ansamblul 

limbajului plastic. Daghi, I., ”Arta plastică în școală”, în lucrare se abordează probleme 

majore de compoziție plastică și decorativă, materiale și diverse mijloace plastice, 

printre care se abordează și problematica semanticii cromatice [6]. Hubenco, T., ”Arta 
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plastică în clasele primare” [7], se propune o structură metodologică de desfășurare a 

proceselor de inițiere și familiarizare a elevilor în arta plastică, în care se iau în vizor 

diverse aspecte cromatice, inclusiv de semnificație cromatică. Robu, M., ”Unele 

aspecte ale dezvoltării percepției în contextul studiului culorii” [8], în care autorul vine 

cu exemple originale, metode și viziuni spre dezvoltarea percepției cromatice vizuale. 

Simac, A., Răcilă, L., ”Particularități în modernizarea învățământului artistic superior” 

[9]. Vozian, L., ”Incidența repertoriilor de semne în procesul estetic comunicativ” [10] 

ș.a. Printre cercetările de peste hotare, referitor la problematica actuală, pot fi 

menționate lucrările autorilor Șușală I., ”Culoarea cea de toate zilele”, în care autorul 

vine cu un material didactic original, o mulțime de exemple concrete, studiu de caz în 

care aspectul de formă și semnificație cromatică este cel din centrul atenției [11]. 

Зайцев, А.С., ”Наука о цвете и живопись” [12], autorul ne propune în tr-o formă 

excelentă o analiză comparată a expresiilor artistice cromatice în operele de artă 

plastică, observând și analizând semantică cromatică la nivel de valoare artistico-

plastică. Filoteanu, N., Marian, D., ”Desen artistic şi Educaţie plastică” [13], manualul 

se referă în ansamblu la metodologia educației plastice, în care se regăsesc și analizele, 

exemplele de semnificație cromatică. Копцева, Т.А., ”Формирование образного 

восприятия цвета у школьников” [14]. Копцева, Т.А., ”Проблемы цвета в 

художественно-творческой деятельности младших школьников на уроках ИЗО” 

[15]. Кубасова, Н.Е., ”Взаимодействие цветов” [16]. Миронова, Л.Н., 

Цветоведение [17], autorii menționați nu numai vin cu materiale metodico-didactice 

structurate în vederea cunoașterii și însușirii culorilor de către elevi și studenți, dar 

propun și căi eficiente de semantizare a culorilor, exerciții practice, ce contribuie la 

dezvoltarea percepției și a creativității cromatice. Пэдхэм, Ч., Сондерс, Дж., 

Восприятие света и цвета [18]. Цойгнер Г., ”Учение о цвете” [19]. Волков, H. H., 

”Цвет в живописи” [20]. Выготский, Л. С., ”Психология искусства” [21]. Cristea, 

M., ”Ghid metodic de educaţie plastică” [22]. Golu, M., ”Culoare şi comportament” 

[23], Cioca V. (România, Cluj-Napoca) [24], ș.a., au contribuit mult prin cercetările 

sale la dezvoltarea și constituirea unei conștiințe artistico-plastice la tinere generații; 

actualizarea problemelor artei contemporane; developând laturile de percepție vizuală, 

noțiuni de semantică și cultură; artă și psihologie, rolul aspectului semantic/semiotic în 

perceperea artei plastice la general și a culorilor în particular. 

Nu încape îndoială, că prin cercetările autorilor menționați în prezenta analiză și în 

afara ei, se intuiește îndemnul acestora, adresat studenților facultăților de artă plastică, 

design și arhitectură, învățătorilor de artă plastică, tuturor celor ce sunt cointeresați de 

problematica artistico-didactică, drept ca un imbold de abordare creativă a diferitor 

tipuri de imagini și forme cromatice cu caracteristicile lor specifice naturale, plastice, 

constructive, tehnice sau decorative. 
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Apropiindu-ne nemijlocit spre hotarul cercetării actuale, în care se pune întrebarea 

”Cum?” se prevede o realizare în practica didactică a unor aspecte de percepere vizuală 

a formelor și culorilor, la elevii claselor primare? Aici apelăm la principiile didactice 

cunoscute, printre care vom evidenția aspectele esențiale și etapele specifice 

(psihofiziologice) a procesului. Astfel, configurația grafică a logicii de analiză ale 

autorilor, va putea fi developată mai amplu, prin schema grafică, prezentată în 

continuare (Figura 2).  

 
Figura 2. Evidența aspectelor didactice / etapelor psihofiziologice în procesul 

educativ-instructiv a percepției formelor și culorilor, de către elevii claselor primare  

 

Sprijinindu-ne pe cercetările savanților Ломов Б. Ф., Кудин П. А., Митькин А. А. 

[25], observăm particularitățile esențiale ele percepției vizuale, care se caracterizează 

prin diverse etape consecvente: analiza, sinteza, generalizarea. Totodată, specificul 

acestor procese nu se încheie/stopează la etapa de vârf, ci se repetă în mai multe cicluri, 

”îmbogățindu-se” calitativ. 

Prin urmare, în dependență de scopurile educative, obiective și finalități, propuse în 

analiza actuală, putem formula poziția ”intermediar-finală”, care ar fi ”Crearea unei 

imagini unitare a formelor și culorilor la elevi”, în procesul dezvoltării (la un moment 

concret - experimentale) percepției vizuale a formelor și culorilor. Nu ne vom opri în 

special la explicarea poziției unitare-filosofice a ideilor, lucrurilor, fenomenelor 

universale, subliniind numai faptul, că prin acesta, copilul va obține o integritate a 
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percepției vizuale, nu numai a formelor și culorilor la particular, dar și o integritate în 

perceperea (tratarea, cunoașterea…) vizuală a fenomenelor naturii și a artelor plastice. 

Ar fi logic să prezentăm acest aspect, integrat în structura generală a analizelor noastre, 

prin schema ce urmează în continuare (Figura 3). 

 
Figura 3. Aspecte de percepție vizuală a formelor și culorilor 

În contextul ideilor propuse, putem menționa faptul, că la om, mai devreme sau mai 

târziu se va forma acest aspect de analiză și tratare unitară a caracterului unitar, a 

fenomenelor universale și, de ce ”nu”, și posibil în domeniul artelor vizuale, plastice. 

Însă, școala primară, prin obiective, scopuri și finalități curriculare, ar putea contribui 

eficient la formarea acestor viziuni la elevii, prin intermediul orelor de educație 

artistico-plastică.  

Acesta ar putea servi și în calitate de o concluzie a noastră la analiza efectuată, dacă 

nu ne-am întreba în continuare, dar spre ce (care etapă?), vom dezvolta percepția 

vizuală a formelor și culorilor, la orele de educație plastică? Asumându-ne 

responsabilitatea la acest răspuns considerăm, că o bună (dezvoltată) percepție a 

formelor și culorilor în arta plastică și realitate, la elev, va fi mult 

stimulatoare/contribuitoare spre etapele superioare, de constituire a culturii vizuale a 
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copilului, spre formarea personalității. Putem ilustra grafic această poziție și prin 

schema finală, alăturată în continuare (Figura 4). 

 
Figura 4. Integrarea aspectelor de percepție vizuală a formelor și culorilor la orele de 

educație plastică, prin prisma unității și continuității proceselor educativ-instructive 
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ABORDAREA TEXTULUI LITERAR ÎN CLASELE PRIMARE 

Golubițchi Silvia, conferențiar universitar, doctor în științe1 

Vrabie Elena, masterand1, învățător, grad didactic I2 

1Catedra PEP, UST 
2Liceul Teoretic „Mihail Sadoveanu” 

Elevii claselor primare vor cunoaşte, prin intermediul lecturii, diverse tipuri de 

texte, literare şi nonliterare, lectura devenind, treptat, o tehnică utilizată din ce în ce 

mai frecvent de şcolarul mic; dar simpla lectură nu garantează învăţarea, avem nevoie 

şi de alte elemente pentru a-l ajuta pe elev să înţeleagă mesajul textului parcurs şi să 

descopere ce poate el valorifica din actul citirii/lecturii. 

În ordinea producerii de text, scenariul didactic cuprinde următoarele etape [5]: 

1. activități preliminare (ce constau în aprofundarea temei, în învățarea tiparului 

textual sau în cunoaşterea textului, în cazul scrierii despre textul literar), dar şi acțiuni 

de pre-structurare a mesajului (definirea situației de comunicare – „În ce calitate scriu? 

Cui se adresează textul meu? Cine îl va citi/auzi?” – şi definirea conținutului ce 

urmează a fi transmis – Ce voi spune/scrie şi în ce ordine?);  

2. activitatea propriu-zisă (ce constă în acțiunea de redactare sau de susținere a 

textului oral) şi  

3. activități finale (ce vizează autoevaluarea şi evaluarea textului). Aceeaşi 

succesivitate se impune şi în cadrul lecțiilor ce intenționează formarea unor strategii de 

receptare a textului oral: un „mai întâi” al aşteptării („Despre ce se va vorbi? Ce mă 

aştept să se spună despre temă?”), un „apoi” al ascultării propriu-zise („Ce se spune şi 

în ce ordine?” şi „Cum se spune?”) şi un „în sfârşit” al evaluării („Ce am reținut, care 

a fost mesajul? Sunt de acord cu ceea ce a spus vorbitorul?”). 

 Demersul didactic de de abordare a textului literar parcurge, în general, trei etape: 

prelectura; înţelegerea și interptetarea textului prin lectură aprofundată; reflecția.  

 Etapa de prelectură (provoacă interesul elevilor pentru noul text, sau altfel spus, 

conturarea orizontului de așteptare.  

Se realizează prin: 

 O ghicitoare, un motou etc 

 Relatarea unei povestiri; 

 Lecturarea unor imagini; 

 Înscenarea unui dialog; 

 Poezii ale autorului nominalizat; 

 Scrierea liberă, utilizând cuvintele propuse. 

 Învățătorul poate adresa întrebări de felul:  

 Ce gânduri / amintiri vă provoacă lectura titlului?  

 Cum aproximați sensul, pornind de la titlu /moto etc.?  
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 Despre ce ar putea fi vorba într-un text care are pe copertă… 

 La ce vă poartă gândul acest titlu [4, p.211].  

  A.Pamfil propune și activități didactice consacrate vocabularului și anume 

clarificarea vocabularului. Există cuvinte, termeni fără de care înțelegerea globală nu 

este cu putință, de aceea e necesar explicarea acestora.  

  Activități de receptare: prima lectură și relectura/relecturile textului se 

realizează prin contactul direct cu textul. 

 Prima lectură, numită şi lectura sensibilizatoare /afectivă, este efectuată, în 

general, de învățător, la clasele mici, dar și de un elev care citește foarte bine, pentru 

valorificarea reacției emoționale față de text. 

 În funcție de criteriile continuității și finalității lecturii, dar și în funcție de cel/cei 

ce-o realizează prima lectură poate fi [4, p.213]: 

 Lectură continuă (parcurgerea textului de la început la sfârșit) vs. lectură 

discontinuă (împărțirea textului pe fragmente/tablouri); 

 Lectură neorientată ( fără sarcini de lectură) vs. lectură orientată (formularea 

unor sarcini de lectură menite să capteze atenția); 

 Lectură realizată de învățător vs. lectură realizată de elevi (lectură silențioasă, 

lectură cu voce tare 

  Pentru o lectură expresivă este necesară o bună cunoaştere a textului, un timbru 

al vocii şi dicţie potrivite. De obicei, elevii urmăresc lectura textului vizual şi auditiv, 

fără a fi solicitaţi să îndeplinească alte sarcini, cum ar fi, de exemplu, să-şi noteze 

cuvintele pe care nu le înţelg. Cuvintele care pot “bloca” înţelegerea textului, se explică 

înainte de începerea lecturii [2].  

 Prima relectură și comprehensiunea textului este efectuată de elevii cu 

deprinderi de lectură și este urmată de explicarea unităților lexicale (cuvinte /expresii) 

necunoscute. 

 Se realizează prin: 

 Exerciții de chestionare: exerciții de completare a spațiilor libere, chestionare 

axate pe conținut, testele de comprehensiune, care urmăresc verificarea primului nivel 

al înțelegerii [4, p.217]. 

 Întrebări în baza textului pentru a evidenția aspectele de suprafață ale textului; 

 Descifrarea textului ori alte exerciţii care vizează aspecte fonetice, morfologice, 

de topică şi punctuaţie etc. 

 Interogarea textului pretinde o relectură individuală atentă, prin marcarea zonelor 

neclare, aspectele rămase neînțelese. 

 Următoarele relecturi, analiza și interpretarea textului 

Analiza presupune, la prim nivel, identificarea construcției textului (proză/ versuri, 

părți ale textului și raporturi între părți. 
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La al doilea nivel analiza înseamnă [4, p.129]: 

 Abordarea textului în funcție de parametrii specifici genului; 

 Discutarea modalităților prin care acești parametri sunt concretizați la nivelul 

textlui.  

Se realizează prin: 

 Elaborarea planului de idei al textului; 

 Povestirea conform planului; 

 Schimbarea sfârșitului textului; 

 Alcătuirea unei poezii din mijloacele artistice propuse; 

 Explicarea mijloacelor artistice din poezie. 

Activități didactice în baza textului epic 

Textul: „Buburuza”, după Eugen Jianu, clasa a II-a 

Etapa 1- prelectura 

1. Propun elevilor o ghicitoare:„Cu rochiță înfoiată,/ Roșie, îmbulinată, /Stă pe-o 

frunză azi la soare/Ce insectă este oare?” (buburuza) Îi întreb ce știu ei despre 

buburuză. 

2. Propun câteva cuvinte cu care elevii vor alcătui oral un text mic: buburuza, se 

întristă, un copil, zboară, bucurie. 

3. Care sunt primele plante, gâze, păsări ce vestesc sosirea primăverii? Cum se 

comportă ele? 

Etapa a II-a- lectura 

Ne amintim date biografice despre Eugen Jianu și ce texte am studiat scrise de 

acest autor. („Pițigoii”) 

Prima lectură o fac 1-2 elevi care citesc foarte bine, după care adresez 

întrebarea: Când are loc acțiunea din acest text? sau Care sunt personajele textului? 

Etapa a III-a- prima relectură 

Un mod: Propun lectura ștafetă după care se explică expresiile întâlnite în text: 

„a făcut ochii mari”, „s-a uitat roată în jur?”„au un rost” se crează propoziții cu 

aceste expresii. 

Alt mod: elevii citesc în gând și bifează cuvintele neclare, după care ele se 

explică și se încadrează în enunțuri proprii. 

Alt mod: Propun lectura ghidată, completând tabelul predicțiilor. 

Citim textul pe fragmente, după fiecare fragment presupunem ce va urma și 

completăm tabelul, după ce citim următorul fragment, completăm ce s-a întâmplat, de 

fapt. 

I fragment 

De ce buburuza a ieșit din scoarța copacului? 

Cine încă a simțit că a venit primăvara? Ce faceau celelalte vietăți? 

Ce credeți că se va întâmpla? 
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Tabelul 1. Tabelul predicțiilor 

 Ce credeți că 

se va 

întâmpla?  

De ce 

crezi așa? 

Ce s-a 

întâmplat de 

fapt? 

După citirea titlului    

După citirea primului pasaj    

După citirea celui de-al 

doilea pasaj 

   

Înainte de a citi până la 

sfârșit 

   

Fragmentul al II-lea 

Ce o încânta pe buburuză? Cum înțelegeți expresia: „s-a uitat roată în jur?” 

Cum credeți de ce s-a întristat buburuza?  

Ce a urmat? 

Fragmentul al III-lea 

De ce totuși s-a întristat buburuza? Unde s-a pomenit ea? Ce credeți că s-a 

întâmplat? 

Fragmentul al IV-lea 

Ce a făcut copilul cu buburuza? Cu ce aseamănă autorul buburuza în acest 

fragment? 

Ce a îndemnat-o baiatul să facă? Ce a înțeles buburuza? 

Eatapa a III-a- prima relectură și comprehensiunea textului 

1. Lectura selectivă. Se va citi fragmentul în care: buburuza este bucuroasă; 

vietățile se bucură de venirea primăverii; buburuza s-a întristat; copilul exclamă de 

bucurie; buburuza a înțeles rostul său în lume; propoziția care conține o bucurie, o 

mirare, o întrebare. Se citește cu expresivitate, în șoaptă, strigând, cu voce moderată.  

2. Lectura în lanț a textului. Elevii propun întrebări în baza textului. Metoda 

RAI 

Începe învățătorul, aruncă mingea, elevul o prinde, răspunde, aruncă și întreabă 

pe altcineva. 

De unde a ieșit mica buburuză? De ce era bucuroasă? Ce alte vietăți au umplut 

crângul de larmă? De ce s-a întristat buburuza? Cine a ajutat-o să-și înțeleagă rostul 

ei? Care e rostul buburuzei? 

Eatapa a IV-a- următoarele relecturi, analiza și interpretarea textului 

Jocul „Adevărat, fals”, dacă aud o propoziție adevătată- stau pe loc, dacă 

propoziția este falsă, se ridică în picioare. 

A venit primăvara.      A 

Buburuza a iesit de sub o frunză.   F 

Ea era încântată de tot ce vedea.   A 
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La un moment buburuza a zburat amărâtă. A 

A nimerit în mâna bunicului.    F 

De la băiat buburuza a aflat rostul ei pe lume. A 

Ordonați ideile textului: 

Buburuza e tristă, pentru că se simte neînsemnată. 

O buburuză se trezește din somnul de iarnă. 

Primăvara natura se trezește la viață. 

Buburuza află că e prima gâză ce vestește primăvara. 

Metoda: „Pălăriile gânditoare” 

Pălăria albă- informează. Relatează conținutul textului 

Pălăria roșie- spune ce simte despre.... Enumeră stările pe care le-ați avut când 

ați citit textul. 

Pălăria galbenă- aduce beneficii creative. Explică în ce mod buburuza a aflat 

despre rostul său în lume. 

Pălăria neagră- identifică greșelile. Găsiți în text momentele care au provocat 

emoții negative. 

Pălăria verde- generează idei noi. Schimbați sfârșitul textului. 

Pălăria albastră- clarifică. Numiți concluzia pe care a focut-o buburuza după 

întâlnirea cu băiatul. 

SCHELETUL DE RECENZIE 

 

1. Scrieţi într-o singură propoziţie 

 despre ce este vorba în text. 

_____________________________ 

2. Redaţi conţinutul textului  

printr-o expresie. 

______________________________ 

 

3. Spuneţi ce conţine textul  

printr-un cuvânt. 

_______________________________ 

4. Precizaţi culoarea pe care  

o putem asocia cu textul. 

______________________________ 

5. Notaţi cea mai importantă  

idee despre conţinut. 

______________________________ 

6. Realizaţi un desen care să surprindă 

esenţialul. 

Harta textului 

Titlul textului  

 

 

 

Autorul   Personajele principale 

 

 

 

Locul acțiunii   Timpul acțiunii 

 

 

 

 

Învățătura textului Semnele primăverii  

      din text    
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Completați diamantul textului. 

      

      

      

      

      
 

 

1. Scrieți titlul textului. 

2. Numiți 2 personaje ale textului. 

3. Găsiți 3 acțiuni ale buburuzei. 

4. Scrieți numele a 2 vietăți din text 

care se bucură de venirea primăverii. 

5. Intitulează altfel textul.  

 

Creați un cincinel pentru buburuză. 

        

         

        

        

        

 

ETAPELE DE LUCRU CU TEXTUL LIRIC. 

Poezia „Iarna” de Nicolae Labiș, clasa a II-a. 

Etapa 1- prelectura 

Această etapă poate fi realizată în mai multe moduri. 

 Ghicitoare: „ Totu-i înghețat în drum,/ Florile-s pe geam acum,/ În sobă focul 

trosnește,/ Spune, ce anotimp este?” (iarna) 

La ce vă gândiți când auziți cuvântul iarnă? 

 Audiere: vifornița.  

Ce ați văzut ascultând sunetul iernii? 

 Alcătuiți oral enunțuri despre case, drumuri, copaci așa cum arată în timpul 

iernii.  

  Spuneți ce reprezintă iarna pentru voi printr-un singur cuvânt. 

 Alcătuiți o istorioară despre iarnă, folosind cuvintele: alb, vijelii, fum, nutreț. 

 Dacă avem parte de o iarnă ca acea descrisă de autor în poezie, putem face 

înainte de lecție o excursie în curtea școlii pentru a savura piesajul de iarnă. 

 Pornind de la titlul și imaginea alăturată presupuneți ce descrie poetul în 

poezie. 

Care este titlul poeziei? Cine este autorul? Câte strofe are poezia? Câte versuri sunt 

într-o strofă? 

  Prezentarea datelor biografice despre autor din manual, pe scurt. 
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Etapa a II-a –lectura  

 Se propune lectura poeziei în gând, urmată de întrebarea: Ce culoare domină în 

poezie? Ce sentimente transmite autorul prin versurile sale?   

  Poezia poate fi audiată sau recitată de către învățător, după care se va propune 

întrebarea: Ce sentimente v-a trezit audiția poeziei?  

 Poate recita poezia și un părinte, un actor, un elev mai mare care este oaspete la 

lecție.  

Apoi se vor explica cuvintele noi. 

Podoabe- zăpada care împodobește copacii 

Caleașcă- trăsură elegantă (prezentarea imaginii) 

Zdreapțănă- zgârâie 

Nutreț – hrană pentru animale 

Elevii vor încadra în enunțuri proprii cuvintele noi.  

Etapa a III-a – prima relectură și comprehensiunea textului 

 Lectura ștafetă a poeziei, se vor numi 2-3 elevi care citesc mai bine. 

Jocul: „Microfonul magic”, întrebări în baza textului: Cine încarcă noi podoabe? Ce 

fac casele sub zăpezi? Cum trece Doamna Iarnă? Cine se zăresc la geamuri? A ce 

miroase prin odăi? Ce face la ușă câinele? De ce ? Pentru ce iese tata din casă? 

Cum se întoarce? 

 Lectura selectivă: 

Fragmentul în care: pomii își încarcă podoabe, se prezintă satele, cine trece în calești 

de vijelii, se spune ce miros se simte prin odăi, de ce câinele zgreapțănă la ușă, ce 

face tata, cum se întoarce tata în casă. 

Versurile care exprimă culoarea peisajului, mirosul din casă. 

Etapa a IV-a – următoarele relecturi, analiza și interpretarea textului 

 Activitate prin cooperare: Multiple inteligențe 

I gr. (inteligența lingvistică)  

Completați versurile cu cuvintele rimă 

Cine-i meșter iscusit 

Și cu iarna a _________ 

Și-n fiecare dimineață 

Îmi pictează flori de ________?(gerul) 

 

Flori de gheață la __________ 

Copiii sunt la sobă-n casă! 

Derdelușul s-a ______________, 

Ce anotimp a sosit? (iarna) 

A venit baba din _____________, 

Peste râuri făcând punți 

Și a prins spunând _____________, 

Flori de gheața la ferești. (iarna) 

 

Când nu e zăpadă 

Doarme în ___________, 

Dar când ninge-afară 

Cu copiii ____________.(sania) 
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II gr. (inteligența logico-matematică)  

Socotiți și aflați răspunsul la cele 2 ghicitori matematice. 

A Zǎpezii Crǎiasǎ 

50 de fulgi a stȃrnit, 

Ȋnsǎ 10 s-au oprit 

Pe un copac desfrunzit. 

Câṭi fulgi oare 

Acum zboarǎ? 

Vasilică, băieţuş, 

 Şi-a luat pe mâini, mănuşi. 

 Şi glumeşte orişicui: 

 -Câte degete am la mâini? 

 Ca să nu vă păcălească, 

 Calculaţi! Aici îndată 

III gr. (inteligența muzicală)  

Cântați un cântec despre iarnă. 

IV gr. (inteligența spațial-vizuală) 

Desenați un tablou redat de mesajul textului  

V gr. (inteligența corporal -kinestezică) 

Prezentați prin gesturi: activitatea tatălui, agitația câinelui, copiii de la geam. 

VI gr. (inteligența naturalistă) 

Selectați din poezie semnele iernii prezentate de autor. 

VII gr. (inteligența interpersonală) 

 Propuneți niște activități de protecție a păsărilor și a animalelor în această perioadă. 

VIII gr. (inteligența intrapersonală) 

Povestiți ce ați făcut împreună cu familia, prietenii pentru a ajuta păsările sau 

animalele în acest anotimp. 

 Activitate în cooperare: 

Completați cadranul. 

Tabelul 2. Metoda cadranele, varianta I 

1.Completați versurile folosind cuvintele 

din paranteză. 

“Prin odăi miroase-a____________ 

 A fum cald și amărui, 

 Zgreapțănă la ușă-un________ 

 Să-și primească partea_________” 

(cȃine, lui, pȃine ) 

2. Subliniați cuvintele ce exprimă 

sentimentele pe care le transmite 

poetul în această strofă: frică, regret, 

admirație, dezamăgire, surprindere, 

liniște sufletească, încântare. 
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3. Alcătuiți propoziții cu cuvintele 

zdreapțănă, miroase. 

_______________________________ 

________________________________ 

 _______________________________ 

________________________________ 

_______________________________ 

________________________________ 

 _______________________________ 

4. Ordonați imaginile în ordinea 

apariției în poezie. Bifați imaginea 

reprezentată de versurile din ex.1 

    

Tabelul 3. Metoda cadranele, varianta II 

1.Completați versurile folosind cuvintele 

din paranteză. 

““Doamna iarnă-n goană__________ 

 Ȋn calești de vijelii  

 Se turtesc pe geamul_______ 

 Nasuri cȃrne și __________” 

( rece, hazlii, trece ) 

2. Subliniați cuvintele ce exprimă 

sentimentele pe care le transmite 

poetul în această strofă: frică, regret, 

admirație, dezamăgire, surprindere, 

liniște sufletească, încântare. 

 

3. Găsiți cuvinte cu sens opus pentru: 

Hazlii_________________ 

Rece_________________ 

În goană_______________ 

Creați cu o pereche de cuvinte o 

propoziție. 

_______________________________ 

________________________________ 

 _______________________________ 

________________________________ 

_______________________________ 

4. Ordonați imaginile în ordinea 

apariției în poezie. Bifați imaginea 

reprezentată de versurile din ex.1 

    

 

Tabelul 4. Metoda cadranele, varianta III 

1.Completați versurile folosind cuvintele 

din paranteză. 

“Totu-i alb ȋn jur, cȃt ___________ 

Moi podoabe pomii-ncarcă 

Ṣi visează sub _______________ 

Satele-adormite _______________” 

(parcă, vezi, zăpezi) 

2. Subliniați cuvintele ce exprimă 

sentimentele pe care le transmite 

poetul în această strofă: frică, 

regret, admirație, dezamăgire, 

surprindere, liniște sufletească, 

încântare. 
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3. Găsiți cuvinte cu același sens pentru: 

Podoabe _________________ 

Zăpezi _________________ 

Încarcă _______________ 

Creați cu unul din ele o propoziție. 

_______________________________ 

________________________________ 

 _______________________________ 

________________________________ 

_______________________________ 

 

4. Ordonați imaginile în ordinea 

apariției în poezie. Bifați imaginea 

reprezentată de versurile din ex.1 

    

Tabelul 5. Metoda cadranele, varianta IV 

 

1.Completați versurile folosind cuvintele 

din paranteză. 

“Tata iese să mai ___________ 

Apă și nutreț la vacă; 

Vine nins c-un fel de ____________ 

Ṣi-n mustăți cu _______________” 

(brumă, pună, promoroacă) 

2. Subliniați cuvintele ce exprimă 

sentimentele pe care le transmite 

poetul în această strofă: frică, 

regret, admirație, dezamăgire, 

surprindere, liniște sufletească, 

încântare. 

 

3. Despărțiți în silabe cuvintele: 

Promoroacă, zgreapțănă, amărui 

Creați cu unul din ele o propoziție. 

_______________________________ 

________________________________ 

 _______________________________ 

________________________________ 

_______________________________ 

 

4. Ordonați imaginile în ordinea 

apariției în poezie. Bifați imaginea 

reprezentată de versurile din ex.1 

    

 

 Ordonați tablourile poeziei: 

Copiii admiră tabloul de afară. 

Tata are grijă de animalele din gospodărie. 

Natura doarme sub zăpadă. 

În casă miroase a pâine, e cald și bine. 
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 Asociați expresiile pentru a obține propoziții. 

Satele adormite...  suflă cu vânturi geroase. 

Iarna...  sunt parcă scufundate în zăpadă, încremenite. 

La gemul rece...  presărat cu zăpadă. 

Tata vine...  se văd fețe de copii privind afară. 

 Memorarea unei strofe din poezie prin omiterea cuvintelor. 

Abordarea textului literar se realizează la fiecare lecție, numai că nu se respectă 

toate etapele, depinde de text, tematică etc. Etapele textului pot fi aplicate, respectându-

se principiile accesibilităţii şi particularităţilor de vârstă ale elevilor. 
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INFLUENŢELE MEDIULUI FAMILIAL  

ÎN EDUCAŢIA INTELECTUALĂ A ELEVULUI MIC 

Zaborţev Dorina, director 

I.P. Şcoala Primară nr.12 „A. Popovici” 

Rezumat. Performanţa şcolară a elevului este determinată/facilitată de o multitudine de factori. Ea 

angajează întreaga personalitate a elevului, adică factorii psihologici şi biologici asupra cărora 

acţionează factorii de ambianţă (pedagogici şi socioculturali). Printre factorii psihologici enumerăm 

inteligenţa, gradul de dezvoltare şi mobilitatea proceselor intelectuale (percepţia, reprezentarea 

mentală şi imaginaţia, gândirea şi rezolvarea de probleme, memoria şi varietatea formelor de limbaj), 

capacitatea de concentrare a atenţiei, factorii motivaţionali, stabilitatea emoţională etc. Inteligenţa 

socială nu poate lipsi din această enumerare, deoarece de competenţele şi atitudinile sociale ale 

elevului depind integrarea sa în grupul şcolar, socializarea cu efecte benefice asupra dezvoltării 

sociale de mai târziu. 

Cel mai important factor extraşcolar care influenţează stima de sine a copilului este familia. 

Caracteristicile mediului familial determină nivelul stimei de sine cu care copilul va intra la şcoală şi 

vor acţiona asupra ei şi pe parcursul şcolarităţii primare. 

Cuvinte-cheie: familie, copil, educaţie, climat familial, dezvoltare intelectuală, proceselor 

intelectuale, percepţia, reprezentarea, imaginaţia, gândirea şi rezolvarea de probleme, memoria, 

limbajul, atenţia, condiţii de dezvoltare, comportamentul intelectual. 

 

Problematica educației părinţilor şi al raporturilor dintre părinţi şi copii a fost şi 

continuă să rămână o temă prioritară în identificarea practicilor educaţionale parentale 

în aria investigaţiei sale ştiinţifice. Revalorizarea acestei dimensiuni apare ca o 

consecinţă a schimbărilor produse la nivelul societăţii, care au generat evoluţia 

contemporană a raporturilor intrafamiliale şi implicit anumite schimbări la nivelul 

reprezentărilor sociale cu privire la copil. 

Copiii de astăzi vor fi adulţii de mâine, generaţia care va avea menirea de a duce 

mai departe moştenirea culturală şi spirituală: valori, tradiţii, grija de planetă şi 

preocuparea de a perpetua un arbore genealogic sănătos din punct de vedere fizic şi 

psihic. Evoluţia societăţii depinde de felul în care creştem şi educăm generaţiile 

viitoare. Or, o generaţie sănătoasă fizic şi psihic se naşte în contextul unui climat 

familial propice. Iubirea, maturitatea emoţională, responsabilitatea, comunicarea 

empatică, spiritualitatea înaltă sunt doar câteva dintre elementele acestui climat, 

constituind premise ale dezvoltării intelectuale ale copiilor. 

Momentul intrării la şcoală presupune un anumit nivel de dezvoltare fizică, 

intelectuală şi morală a copilului, iar aptitudinea pentru şcolaritate solicită dobândirea 

unor capacităţi, abilităţi, priceperi şi deprinderi absolut necesare şcolarităţii; esenţială 

este dezvoltarea dimensiunii formative a pregătirii, deoarece nu însuşirea unui volum 

mare de cunoştinţe îl face pe copil apt pentru activitatea şcolară, ci dobândirea unor 

capacităţi, abilităţi şi operaţii intelectuale necesare actului de cunoaştere specific 
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învăţării. Această aptitudine cuprinde un set de însuşiri psihologice care fac posibilă 

integrarea optimă a copilului în activităţile de la şcoală. 

Păşind treapta şcolarităţii, copilul posedă acea putere a limbajului care, adăugată 

structurilor cognitive ale căror premise s-au conturat în perioada preşcolarităţii, permite 

o integrare optimă în procesul instructiv-educativ şi o realizare cu succes a noilor 

sarcini de tip şcolar, centrate pe un alt tip fundamental de activitate, specific vârstei 

şcolare, învăţarea. 

Obiectul educaţiei intelectuale este comportamentul intelectual - capacitatea de 

a cunoaşte, de a gândi, de a opera cu fapte, cu noţiuni, cu reguli de acţiune. Menţionăm 

faptul că comportamentul intelectual este dublu condiţionat: biogenetic şi 

psihocultural. Aceasta înseamnă că privim educaţia intelectuală într-un plan intern, 

natural, şi într-un plan extern, ambiental, care reclamă metode şi mijloace adecvate 

procesului cunoaşterii şi trăirii valorilor culturii şi civilizaţiei umane. Deci, trebuie să 

avem în vedere atât dezvoltarea intelectuală, ca modificare de comportament psihic, 

referitoare la elementele constitutive ale acestuia - percepţia, limbajul gândirea, 

inteligenţa, memoria, imaginaţia, aptitudinile speciale, creativitatea, cât şi dezvoltarea 

culturală a acestui tip de comportament [3, p.46]. 

Familia constituie mediul natural al copilului, exercitând o influenţă esenţială 

asupra socializării şi dezvoltării acestuia. Mecanismul fundamental al socializării este 

învăţarea socială înţeleasă „ca proces psihologic prin care indivizii acumulează 

cunoştinţe, reguli, norme, valori, deprinderi comportamentale ce privesc viaţa socială 

în desfăşurarea ei concretă”[6]. 

Familia reprezintă cel mai important sprijin pentru copil. Cercetătorii au 

descoperit anumite caracteristici ale mediului familial ce reduc riscul apariţiei 

dificultăţilor în dezvoltare: un număr redus de copii în familie; cel puţin 2 ani diferenţă 

între copii; existenţa, în afara mamei, a mai multor îngrijitori în cadrul familiei (tatăl, 

bunicii, fraţii mai mari); îndatoririle mamei, incluzând serviciul, nu sunt foarte 

solicitante;copilul are parte de atenţia îngrijitorilor în timpul copilăriei mici; familia 

este unită; există o reţea importantă de prieteni şi rude; lipsa evenimentelor stresante 

în timpul copilăriei [4, p.140].  

În acest context, familia trebuie să asigure copiilor securitate intelectuală, altfel 

spus, condiţii în care mintea lor să se poată dezvolta, o atmosferă de pace şi echitate 

familială, să nu cultive teama sau abuzurile verbale, fizice sau emoţionale, să petreacă 

mult timp eficient împreună cu copiii etc. Din perspectiva dezvoltării intelectuale, sunt 

necesare oportunităţi de învăţare a legilor naturii şi a legilor morale; elevii trebuie să 

înveţe să citească, să scrie, să calculeze, să îşi formeze deprinderi sociale, să asimileze 

valori morale etc.[2, p.32]. 

Intrarea copilului la şcoală reprezintă un moment extrem de important pentru 

dezvoltarea interesului cognitiv al copilului. În acelaşi timp, activitatea fundamentală 
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a copilului devine învăţarea, în jurul căreia se va orienta traseul dezvoltării intelectuale, 

ce restructurează profund toate dimensiunile de personalitate ale micului şcolar [7, 

p.98]. 

Învăţarea şcolară determină şi formarea unor concepte operative care se referă 

la aspectele clasificatoare şi ordonatoare ale diferitelor domenii de cunoştinţe. O altă 

categorie de concepte se dezvoltă prin procesul de învăţare socială. Astfel de noţiuni 

sunt: grup (de prieteni, de manifestanţi), şedinţă, document, convenţie, parteneriat, 

lege, regulament etc. Acumularea de experienţă coincide cu formarea unor noţiuni 

precum cele de fiinţă, lucru, spaţiu, timp, cauză. În corelaţie cu noţiunea de cauzalitate 

sunt conceptele de transformare, de dezvoltare şi de creştere. Învăţarea nu înseamnă 

numai procesul de însuşire a cunoştinţelor şi adaptarea la mediul cultural, ci şi 

stimularea dezvoltării inteligenţei, a capacităţilor de rezolvare de probleme şi 

înţelegere a fenomenelor [5].  

Legitimarea familiei capătă aşadar substanţă, întrucât studiile susţin că 

implicarea parentală este benefică formării personalităţii copilului. Această 

dimensiune presupune participarea părinţilor în procesul educaţional care se desfăşoară 

în şcoală prin intermediul mai multor activităţi, evenimente sau programe. Mai precis, 

acestea au fost direcţionate spre interacţiunea directă cu elevul sau cu învăţătorul său 

în activităţile educaţionale. În acest sens, pot fi menţionate meditaţiile, lectoratele cu 

părinţii pentru a discuta progresul sau dificultăţile elevului, voluntariatul părinţilor în 

clasă sau în şcoală, în general, participarea regulată la întâlnirile programate de şcoală 

şi discuţiile frecvente cu elevul despre planificările şcolare, progres şi activităţi. 

Studiile au arătat că atât implicarea de acasă, cât şi implicarea în activităţile de la şcoală 

contribuie la îmbunătăţirea performanţelor academice ale elevului şi sunt asociate cu: 

aşteptările educaţionale ale părinţilor; asigurarea materialelor pentru învăţat; 

asigurarea unor oportunităţi de învăţare în afara şcolii; discutarea cu elevii despre 

şcoală, îmbunătăţirea comportamentului elevului, creşterea stimei de sine a acestuia 

şi reducerea absenteismului. De aici, implicarea părinţilor în activitatea şcolară 

mediază raportul şcoală-copil [9, p.184].  

Punctul de start al implicării parentale îl constituie construirea relaţiei de 

colaborare. Se ştie că relaţiile eficiente conduc spre succesul elevilor în şcoală în 

domeniul academic, social, comportamental şi emoţional. Elementele de colaborare 

includ respect reciproc, sinceritate şi comunicare asertivă, informaţie liberă între 

învăţător şi părinte, acceptarea mutuală a scopurilor, luarea deciziilor şi planificarea de 

comun acord. Aceste elemente sunt foarte uşor de verbalizat, dar de multe ori sunt 

dificil de pus în practică.  

Implicarea familiei în educaţie presupune o mulţime de activităţi: „a citi o 

poveste înainte de culcare..., a verifica temele în fiecare seară..., a discuta cu 

învăţătorii asupra progresului copiilor dumneavoastră..., a ajuta şcoala în a-şi stabili 
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standarde de performanţă..., a limita vizionarea programelor TV la nu mai mult de 

două ore în timpul zilelor de şcoală..., a deveni un susţinător al unei mai bune educaţii 

în comunitatea căreia aparţineţi şi a insista în a impune standarde ridicate de 

comportament copiilor dumneavoastră”[1, p.39]. 

Relaţiile din cadrul familiei, cele dintre părinţi şi copil, dar şi cele dintre părinţi, 

au un rol deosebit. Extrem de importantă este relaţia cu mama, securizarea afectivă a 

copilului determinând sentimente pozitive în raport cu sine şi cu ceilalţi. Astfel, copiii 

care primesc sprijin şi căldură din partea familiei se caracterizează prin încredere, stimă 

de sine crescută, iar cei care sunt respinşi ori au părinţi autoritari, tind să se simtă 

inferiori, nu dispun de capacitatea de a oferi şi de a primi afecţiunea altora, sunt trişti, 

se simt vinovaţi şi preferă să stea singuri. Influenţa familiei asupra imaginii de sine a 

şcolarului din ciclul primar este accentuată şi de faptul că, în această perioadă, copilul 

devine conştient de poziţia şi responsabilităţile sale din cadrul familiei, iar 

interacţiunile de la şcoală îi oferă posibilitatea de a compara atitudinile propriilor 

părinţi cu familiile colegilor [4, p.141].  

Atmosfera psihologică din familie rezultă din combinarea dimensiunilor: 

acceptanţa - autonomie; acceptanţa - control; respingere - autonomie; respingere - 

control. Există însă două dimensiuni de bază, opuse între ele: acceptanţa versus 

respingere şi autonomie versus control, conform tabelului 1.: 

 

Tabelul 1. Stiluri şi atitudini parentale[4, p.141] 

Atitudini parentale 

Acceptanţă versus respingere 

 se angajează în comportamente 

acceptabile 

 tendinţă crescută spre negativism şi 

chiar din punct de vedere social delincvență 

 optimism  sentimente de insecuritate şi 

inferioritate  stabilitate emoţională  probleme de adaptare la solicitări 

 cooperare şi deschidere  

Autonomie versus control 

 nivel înalt de socializare  dependenţă în relaţii 

 iniţiativă  egocentrism 

 asertivitate  timiditate şi sensibilitate 

 conformism la normele de grup  complexe. 

Se înţelege că un model parental eficient din punct de vedere educaţional implică 

o operaţie de maximizare a atitudinilor de sens pozitiv, promovând acceptanţă şi 
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autonomia în relaţiile cu copilul, îmbinate cu un control flexibil, ponderat, care să nu 

stăvilească nevoile de afirmare ale copilului. 

R. Templar, în manualul Cele 100 de reguli ale educării copilului, (2008) 

recomandă părinţilor să stimuleze autonomia copiilor, lăsându-i uneori să se descurce 

singuri şi provocându-i să înceapă să gândească pentru ei înşişi. Laudele trebuie 

folosite înţelept, iar recompensele să fie potrivite comportamentului. Comunicarea şi 

stabilirea unor scopuri clare sunt esenţiale în cunoaşterea regulilor şi limitelor. În ceea 

ce priveşte disciplina, trebuie evitată inconsecvenţa, care generează frustrare şi 

confuzie [10].  

La fel şi educarea inteligenţei emoţionale este cheia unui parenting eficient - 

condiţie a dezvoltării armonioase a copiilor şi menţinerii sănătăţii mentale. Or, părinţii 

trebuie să fie ei înşişi modele în ceea ce priveşte autocontrolul, echilibrul şi exprimarea 

adecvată a trăirilor afective. Este cunoscut faptul că în copilărie principalul mecanism 

prin care se realizează noi achiziţii (inclusiv în registrul afectiv) este imitaţia. Dacă 

părinţii dau dovadă de sensibilitate, receptivitate şi dispoziţie afectivă pozitivă, vor crea 

o atmosferă, care îi va permite copilului să-şi dezvolte capacitatea de autoreglare 

emoţională [8, p.34]. 

 

Concluzii 

1. Astăzi, la fel ca întotdeauna, copiii au nevoie de părinţi empatici, calzi, 

înţelegători, care să-i ajute să-şi câştige treptat autonomia, să-şi asume 

responsabilităţi, să fie sensibili la nevoile celorlalţi, să ştie cum să facă faţă 

presiunilor, să depăşească eşecurile, transformându-le în oportunităţi de 

dezvoltare personală, luând-o mereu de la capăt, să fie conştienţi de propriile 

emoţii, pe care să le exprime adecvat, şi nu să le nege, să rezolve conflictele, să-

şi menţină optimismul şi încrederea în sine, pentru a da viaţă celor mai frumoase 

visuri de perspectivă. 

2. Atunci când părinţii se implică în educaţia formală şi în viaţa şcolară a copiilor, 

aceştia au rezultate mai bune la învăţătură, atitudini pozitive faţă de şcoală şi 

aspiraţii vocaţionale mai înalte; 

3. În calitate de primii profesori ai copiilor lor, părinţii ar trebui: să elaboreze un 

program zilnic pentru teme; să citească împreună cu copilul; să folosească 

televizorul cu înţelepciune; să păstreze legătura cu şcoala; să-i laude pe copii, 

să le aprecieze efortul; să le vorbească copiilor despre importanţa şcolii şi 

cunoştinţelor. 
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 Şcoala are o singură finalitate - pregătirea elevului pentru activitatea ulterioară, 

dezvoltarea competenţelor acestuia. Astfel, elevul studiind de-a lungul anilor, trebuie 

să ajungă o persoană capabilă de a se orienta în viaţă prin comunicarea eficientă în 

diferite situaţii, aptă să-şi exprime atitudinea faţă de valorile etice şi estetice, pregătită 

să-şi achiziţioneze în mod independent cunoştinţele şi competenţele solicitate, o 

personalitate cu un ansamblu de cunoştinţe, atitudini şi competenţe de comunicare 

formate pe parcursul şcolarităţii. Anume vocabularul este temelia comunicării. 

Vocabularul unei limbi este alcătuit din totalitatea cuvintelor acesteia. Nu toate 

cuvintele limbii noastre au însă o circulație la fel de mare. Unele sunt folosite de toți 

vorbitorii, iar altele de un număr mai restrâns de oameni ce trăiesc într-o anumită 

regiune sau practică o anumită profesiune; există și cuvinte vechi mai puțin sau deloc 

utilizate astăzi, ori cuvinte noi , însă insuficient cunoscute de majoritatea vorbitorilor. 

 Bogăția unei limbi este dată, în primul rând, de bogăția și de varietatea 

vocabularului ei, teză unanim acceptată atât în lingvistica generală cât și cea română. 

În al doilea rând, se admite că schimbările care au loc în societate, precum și 

spectaculoasele progrese ale științei și tehnicii contemporane se reflectă în primul 

rând în vocabular [3].  

 Vocabularul cuprinde totalitatea cuvintelor unei limbi repartizate în două 

compartimente: vocabularul fundamental (fondul principal lexical sau vocabularul de 

bază sau fond principal de cuvinte, vocabular esențial, fond lexical uzual) și masa 

vocabularului. 

 Vocabularul fundamental cuprinde cuvintele absolut necesare comunicării, 

folosite încă în primii ani de viață și care au o mare circulație în vorbire. El include 

circa 1500 de cuvinte și se referă la nume de obiecte, nume de ființe, acțiuni, însușiri, 

nume de rudenie.Vocabularul fundamental include pronumele, adverbele, 

prepozițiile, conjuncțiile, are circulație mare, contribuie la formarea cuvintelor 

derivate și compuse, sunt stabile, au valori polisemantice. 

 Masa vocabularului include arhaismele, regionalismele, neologismele, terme-nii 

tehnico-științifici, expresiile idiomatice, elemente de jargon.    

 Vocabularul unei limbi se modifică, se îmbogățește și se perfecționează. Îmbo-

gățirea vocabularului se realizează prin mijloace interne și externe. 

 Derivarea – procedeul de formare a cuvintelor noi cu ajutorul sufixelor și al 

prefixelor. 
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 Compunerea – procedeul care constă în unirea a două sau mai multe cuvinte 

pentru a forma un cuvânt nou. 

 Schimbarea valorii gramaticale – trecerea unui cuvânt de la o parte de vorbire 

la alta. 

 Împrumuturile lexicale. Relațiile comerciale, de vecinătate, diplomatice au 

contribuit la aceea ca unele cuvinte dintr-o limbă să fie împrumutate de altă limbă.[7, 

p.140] 

 Preocuparea pentru activizarea, precizarea și nuanțarea vocabularului elevilor 

apare permanent. În ciclul primar, nu numai pentru a mări bagajul lexical (prin 

materialul lingvistic folosit în formarea diverselor noțiuni, priceperi, deprinderi, ci 

și pentru cunoașterea valorii vocabularului) și a modalităților de îmbogățire a 

acestuia. 

 Vocabularul activ al copiilor de 6-7 ani conține cuvinte din vocabularul 

fundamental și regionalisme, în funcție de zona în care trăiesc. În vocabularul pasiv 

pot exista regionalisme sau elemente de argou, în funcție de mediul socio- cultural. 

 Îmbogățirea vocabularului este foarte importantă pentru cultivarea exprimarea 

elevilor și se realizează sistematic, la toate disciplinele. Dar nu este suficientă 

sesizarea sau însușirea de cuvinte noi. Pentru realizarea finalității cognitive a noilor 

achiziții lexicale, acestea trebuie explicate. 

 Cunoștințele elevilor din domeniul lexicului se îmbogățeșc permanent. Ei află 

despre existența unui conținut al cuvintelor, despre diversitatea conținuturilor, 

completând cunoștințele dobândite prin studierea temelor speciale privind lexicul. 

 Între unitățile lexicale se stabilesc diferite tipuri de legături – tematice, 

sinonimice, antonimice, omonimice, se produc diferențieri în utilizarea cuvintelor în 

funcție de sfera utilizării lor [6] 

 a) Îmbogațirea vocabularului înseamnă, în primul rând, creșterea numerică a 

cantității de unități lexicale și presupune însușirea și folosirea cuvintelor specifice 

diferitor compartimente [4, p.79]. 

 b) Precizarea vocabularului se referă la derivarea sensului cuvintelor[ibidem] 

 Elevii trebuie să cunoască sensul exact al cuvântului pentru a-l putea sesiza și 

întrebuința corect. Explicarea cuvântului sau consemnarea într-un carnet de cuvinte 

este insuficientă. Numai dacă este întâlnit și folosit în contexte variate se asigură 

fixarea temeinică. Apoi urmează ca elevul să citească și să fie pus în situația de a 

utiliza cuvântul. 

 c) Nuanțarea vocabularului [ibidem] înseamnă înțelegerea și folosirea resurselor 

oferite de sinonimie, antonimie, omonimie, paronimie și de gruparea tematică a 

cuvintelor.  
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  Nu se poate vorbi de activizarea vocabularului fără îmbogățirea, 

nuanțarea și precizarea acestuia. Aceasta se declanșează o dată cu preocuparea 

pentru rostirea și scrierea corectă a fiecărui cuvânt. 

 Specificul clasei I este jocul didactic ce poate fi folosit în orice moment al lecției, 

cu condiția ca în cadrul lui să primeze obiectivele, elevii trebuie să fie pregătiți 

teoretic, să recunoască sarcina urmărită, modul de desfășurare, regulile ce se cer 

respectate și să nu-l considere ca un simplu divertisment, ci un mijloc de învățare. 

Subliniind valoarea cognitivă a jocului didactic se pot folosi în însușirea, exersarea 

și consolidarea noțiunilor de lexic: cuvânt, sensul cuvintelor asemănător/opus (în 

mod intuitiv) 

 Exemplificări: 

1. Adăugați o literă în fața cuvintelor date pentru a obține cuvinte noi: 

 Ai, __ai, __ai; 

 Are, __are, __are; 

2. Joc „ Cuvinte prietene” – unește cuvintele cu înțeles asemănător. 

  voios     patrie 

  șireată     vesel 

  omăt     vicleană 

  îndată     nea 

  țară     imediat 

3. Joc „Cuvinte certate” – unește cuvintele cu înțeles opus. 

  bun     puțini 

  mulți     înapoi 

  înainte     dispare 

  întuneric    rău 

  apare     lumină 

În clasa a II-a explicarea cuvintelor prin cuvinte cu sens asemănător este o 

modalitate de lucru ce se impune a fi începută și permanent utilizată la fiecare lecție de 

limba română. După aceea, feed-back-ul se asigură imediat prin alcătuirea de enunțuri 

cu noile cuvinte. 

a) În cadrul textului „Abecedarul” după T. Arghezi, pentru explicarea cuvintelor se 

pot folosi cuvinte cu sens asemănător: 

   complicat – dificil   corigent – repetent 

   vrăjit – fermecat   cameră – odaie 

b) Textul „Cum începe toamna” după M. Preda. Pentru evitarea folosirii repetate a 

aceluiași cuvânt în exprimarea scrisă sau orală se pot folosi următoarele exerciții: 

 Grupați perechile de cuvintele cu sens apropiat: liniște, stufoasă, încremenită, 

tăcere, răceală, venise, agreabilă, deasă, răcoare, nemișcată, sosise, plăcută. 

c) Textul „ Măgărușul” după I. Agârbiceanu. 

285



 Înlocuiți cuvintele subliniate cu altele care au același sens. 

Un om mâna un măgăruș. Omul puse poveri prea mari în căruță. Măgărușul căzu în 

noroi. 

 Exerciții de completare cu însușiri potrivite. 

 Scrieți și alte cuvinte însușiri potrivite după modelul propus în baza textului „Din 

nou la școlală”: 

Clasă luminoasă, ...  manuale noi, ...Copii grăbiți, ...   voce caldă, ... 

În scopul îmbogățiri și dezvoltării vocabularului exercițiile folosite în clasa a III-

a poate debuta cu cele prin care elevii formează cuvinte noi. 

a) Familia de cuvinte. Poezia „Către pasăre” de I. Vatamanu. Formați 

cuvinte înrudite cu cuvântul țară (ex.: țăran, țărănime, țărănesc, țărănește.) 

b) Alcătuiți enunțuri cu trei dintre cuvintele familiei lexicale. 

Noțiunea de cuvinte cu sens asemănător/opus este înlocuită cu noțiunea de 

sinonime/antonime. 

La textul „Din viața dacilor” după Al.Vlahuță se poate folosi exercițiu de 

găsire a sinonimelor: 

  Blândețe - ____________  veac  - _____________ 

  Viteaz - ____________  primejdie - _____________   

Grupați perechile de antonime: bogat, fricos, război, lung, sărac, drept, viteaz, 

scurt, pace, nedrept, cinstit, scund, necinstit, înalt. 

Sensuri diferite (omonimia) „Muma lui Ștefan cel Mare” de Dimitrie 

Bolintineanu se pot efectua exerciții de găsire a mai multor sensuri pentru cuvintele 

„poartă”, „dor”, „mori”, „crudă”. 

Altă modalitate de explicare a cuvintelor necunoscute dintr-un text este 

explicarea lui din mai multe expresii, care au sens propriu/figurat. În textul „Atelier 

în pădure” după Peter Neagoe: Explicați sensurile expresiei „de aur”, „limpede” și 

alcătuiți enunțuri cu ele. 

Inel  mâini   apă   minte 

 

  De aur      limpede 

 La clasa a IV-a elevii sunt deja familiarizați cu toate procedeele enumerate 

anterior. Se lucrează mult pe text, pe înțelegerea și analiza conținutului sub forme 

noi, care să valorifice atât experiența acumulată de elevi anterior, cât și să antreneze 

și să dezvolte procese psihice complexe, ca imaginația creatoare, gândirea flexibilă 

și abstractă, rațional-emotivă. Lectura literară, explicativă este unul dintre factorii 

care favorizează în cel mai înalt grad cunoașterea și folosirea limbii materne de către 

elevi, îmbogățirea vocabularului, dezvoltarea capacității de exprimare. 

 Nuanțarea vocabularului se poate realiza cu succes prin intermediul unor 

mijloace artistice, cum ar fi: 
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 Comparații – Textul „Cât un fir de neghină”  

 Fluturele e ca __________________, ______________________       

 Personificări – „Oaspeții primăverii”, V.Alecsandri – selectarea și explicarea 

versurilor care semnifică: 

compasiune tristețe  nostalgie  admirație 

 Proverbele și zicătorile contribuie la dezvoltarea vocabularului. În unele lecturi 

mesajul poate fi sintetizat ca proverb sau zicătoare. La textul „Coridorul ispitei” 

pot selecta proverbe despre cinste. 

În funcție de caracteristicile textului citit, de greutatea cuvintelor, de 

particularitățile de vârstă ale elevilor, cuvintele neînțelese se pot explica: înainte de 

citire, în timpul citirii sau după citire. 

Înainte de citire, în convorbirea și discuțiile pregătitoare cu elevii se explică 

cuvintele care pot împiedica înțelesul sensului propozițiilor, al fragmentelor dintr-

un text. Aceste cuvinte trebuie explicate fără a fi scoase din context, pornindu-se de 

la sensul propriu și fundamental – în texte cu conținut științific. 

În timpul citirii se explică cuvintele și expresiile plastice, mijloacele artistice al 

căror sens nu este destul de clar pentru elevi. Explicarea lor are loc după citirea 

bucății în întregime sau după citirea fragmentelor, deci când avem de abordat un text 

artistic. 

În clasele I-IV textul literar permite familiarizarea elevilor cu frumusețea și 

expresivitatea limbii, prin intermediul căreia sunt introduse primele noțiuni de 

limbă. Aceste toate au un pronunțat caracter educativ și permit elevilor să descopere 

literatura ca domeniul specific de cunoaștere. Cu alte cuvinte este necesar ca din 

clasa I să se efectueze analiza literară a textului, bineînțeles într-o formă elementară. 

Astfel, elevul va face cunoștință cu polisemia cuvântului, cu valoarea lui stilistică 

contextuală. 
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В одном из документов ЮНЕСКО говорится: «Ныне общепризнанно, что 

политики, направленная на борьбу с бедностью, сокращение детской смертности 

и улучшение здоровья общества, защита окружающей среды, укрепление прав 

человека, улучшение международного взаимопонимания и обогащения 

национальной культуры не дадут эффекта без соответствующей стратегии в 

области образования» [1]. 

В настоящее время в мировой образовательной практике в зависимости от 

степени организованности выделяют области – формальное, неформальное и 

информальное образование.  

Неформальное образование – это любая, организованная вне формального 

образования деятельность, дополняющая формальное образование. Оно решает 

отдельные, частные задачи, хотя не менее значимые в жизни человека, 

отличается добровольностью участия.  

Система формального образования, представленная традиционной 

образовательной практикой в школах, колледжах, университетах и других 

учебных заведениях, зачастую оказывается недостаточной. Восполнить этот 

пробел по силам неформальному образованию. Определение неформального 

образования содержат в себе документы Совета Европы. В проекте 

«Европейский центр знаний о молодежи» специалисты Совета Европы 

совместно с Еврокомиссией определили неформальное образование как любую 

организованную вне формального образования образовательную деятельность, 

дополняющую формальное образование. [2] 

В последнее время всё чаще в публикациях на тему педагогики и дидактики 

стали продвигать идею созданию среды совместного обучения, где в едином 

течении уживаются все три вышеупомянутые области. Особенно большую 

ставку делают на вовлечение методов и идей неформального образования в 

структуру преподавания в государственных образовательных учреждениях. Не 

все представители педагогического сообщества из стран постсоветского 

пространства видят в этих новых тенденциях успех. А зря – неформальное 

образование не является чем-то абсолютно новым для нашей привычной 

формальной системы: взять даже те экскурсии, в которые мы в детстве ездили со 

всем классом. Отличие между прошлым педагогических концепций и их 

настоящим только в количестве и вариации методов, которые с каждым днём 
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увеличиваются по арифметической прогрессии ввиду индустриализации 

окружающего мира, технологического прогресса, смены приоритетов и 

потребностей в обществе. Сегодня мир нуждается в личности рода Homo 

Universalis1 - и такая личность должна воспитываться с самого детства. Самое 

интересное, что дети стали абсорбировать это «настроение века» раньше, чем мы 

это осознали. Как выразился в интервью директор одной из альтернативных 

школ в России: Сегодня дети «многоканальны» [3]. Одним из важных пунктов я 

бы отметила отличие отношения к ученику, как к приобретателю информации и 

навыков – ученик теперь не является объектом воздействия, а партнёром по 

взаимодействию. Они уже предрасположены априори к разноплановому 

потреблению информации. Нам только остаётся искусно научиться им эту 

информацию преподносить. 

Представить себе форму таких отношений с учеником лицейских классов – 

возможно. А вот с учеником начальной школы – практически нет. Почему? 

Потому что главной целью для первоклассника стоит приобретение навыков 

дисциплины? О каких неформальных методах работы может идти речь, если 

ребёнок ещё элементарно не знает, как взаимодействовать с сообщество, в 

которое попал? Или если он не обладает базовыми обязательными навыками 

восприятия информации в целом?  

Неформальное образование в понимании многих приравнивается к полному 

отсутствию контроля. Но нет, построение дисциплины и норм взаимного 

уважения – чуть ли не самые важные критерии успеха этой системы. А что ещё 

может его побудить к изучению, если не осознанное понимание зачем ему это 

нужно и как это использовать? А ведь большая часть методов неформального 

образования как раз-таки несет идею исследования и понимания себя, как 

личности, применения полученных навыков и синтезирование продукта, 

используя эти самые навыки. Такие же цели преследует и нововведённая система 

критериального оценивания ученика – ставит акцент на приобретённых 

компетенциях и навыках. 

1 класс – время знакомства ребёнка с системой самых основных и важных 

концептов жизни. Опуская все формальные цели образовательной и 

воспитательной деятельности в 1 классе, я хочу подчеркнуть самый важный на 

мой взгляд навык, с которым каждый ребёнок должен закончить свой первый год 

– научиться учиться и задавать вопросы. Вот тут-то на помощь приходят навыки, 

собранные у общественных деятелей и активистов, занимающихся 

неформальным образованием. А говоря про день педагога, преподающего в 

                                                             
1 В пер. с лат. «Универсальный человек» - тот, чьи интеллектуальные способности, интересы и 

деятельность не ограничены одной областью знаний и единственной областью их применения, а 

также индивид, добивающийся ощутимых практических результатов по всем направлениям. 
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первом классе – по своему опыту могу утверждать, что каждый шаг и каждое 

действие должно быть продуманно и выполнено сознательно, ибо они способны 

впитать как губка любую мою благодетель и любую мою ошибку. 

Успешный продукт интеграции.  

Важность включения неформальных практик в формальную систему. 

Приведу несколько ярко-выделяющихся характеристик, которые можно 

принимать как показатель успеха в процессе интеграции неформальных практик 

в формальную систему. Другими словами, какие навыки и стремления мы хотим 

видеть в развитии личности первоклассника, проходящего через такую систему. 

 Способность делать свой выбор. Выбирать нужное, отделяя от ненужного. 

Умение выбирать что важно. Ребёнок, приученный делать выбор, учится 

понимать и осознавать, что предпочтительно для него самого. Это исключает 

вероятность развития у этого ребёнка чувства, что «чужое мнение важнее и 

правильнее». А там, где есть понимание, там и прогресс. Зачастую именно 

отсутствие возможности выбрать рождает ощущение «что лучше пойти за 

толпой» и «что я занимаюсь тем, чем я не хочу заниматься». В сознании ребёнка 

строится площадка возможностей личностно значимого выбора, и понимание, 

что этот выбор зависит только от каждой личности в отдельности, а значит и от 

него самого в том числе. 

 Любовь и привязанность к саморазвитию. Критическое мышление, права 

человека, сознательное мышление – знакомясь с этими тремя аспектами, ребёнок 

постепенно понимает, что означает феномен свободы. Возможности каждой 

личности безграничны – вот какая мысль отличает успешную личность. Трудясь 

и разбивая границы, выходя из своей зоны комфорта, ребёнок начинает понимать 

зачем ему развиваться. Чтобы становиться сильнее, чтобы преодолевать 

трудности, чтобы верить в свои силы. Только открыв книгу в состоянии 

«свободы» он будет с удовольствием ночами напролёт погружать в неё своё 

сознание. Только почувствовав себя комфортно, разговаривая на иностранном 

языке, ребёнок начнёт его изучать с пристрастием. 

 Нет сравнению с другими. Здоровая личность всегда примет тот факт, что 

есть кто-то лучше и умнее. Потому что все разные. И у каждого есть своё мнение, 

которое может быть правдой только для него самого. Если развивать в 

первокласснике «принцип субъективности» – каждое мнение выражает личную 

точку зрения человека и должно быть подвергнуто сомнению – тогда он станет 

выражать мнение, будучи внимательным ко всем другим высказываниям. Он 

перестанет воспринимать истиной любое сообщение, будет ставить под 

сомнение любую информацию – а разве не это есть двигатель прогресса и 

научного развития? Умение задавать вопросы! 
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 Личный интерес – мотивация. Неформальное образование само по себе 

зародилось для того, чтобы дать ребёнку возможность заниматься тем, что ему 

интересно и в привлекательной для него манере. Если в первом классе 

приучаешь ребёнка к тому, что зажигает в нём интерес к учению – этот огонёк 

остаётся только умело поддерживать и подкидывать в него угольков. Речь идёт 

не столько об индивидуальном подходе, сколько о стремлении 

идентифицировать увлечения ребёнка и дать ему возможность изучать 

программу через призму его интересов. 

 Умение выражать свои эмоции и мысли. Нет ничего прекраснее открытого 

ребёнка – готового воспринимать информацию и выдавать свою обратную связь. 

Вовсе не через результаты теста, нет. Через ежедневное обозначение своих идей 

и эмоционального состояния. Как говорят доктора: всегда лечить легче, когда 

знаешь, что лечишь. В воспитании и образовании та же история. 

 Умение слышать и анализировать. Чем раньше ребёнок научится мыслить 

и искать ответ – тем быстрее будет протекать его развитие. Как показывает даже 

мировая история – самые великие гении появлялись в те времена, когда нужно 

было преодолевать трудности и искать нестандартные выходы. Между прочим, 

этот аспект служит огромной силой в построении личной дисциплины. Ведь 

анализируя поведение в различных позитивных и негативных случаях, 

первоклассник перестанет выполнять какие-либо действия просто потому что 

«так нельзя». Он станет задавать себе вопросы: «Почему?» и «К чему это может 

привести?».  

 Уметь быть собой, не остерегаться иметь страхи и делать ошибки. Выходя 

к доске, лицеист, не сделавший домашнее задание, получит абсолютный 

психологический стресс. Выходя к доске, первоклассник лишь откровенно 

признается, что не понимает то или иное задание. Но это может легко измениться 

к концу его учебного года. Лишь в атмосфере доверия между учителем и 

учеником, и между учеником и самим собой, он перестанет бояться ошибаться. 

Когда ребёнок делает первый шаг и падает – он не боится встать снова. Так 

почему же он должен приобрести этот страх в системе формального обучения? 

А если ребёнок и вовсе не имеет сильно развитых навыков в выполнении того 

или иного задания? Здесь очень важно, чтобы он был откровенен с собой и с 

педагогом. Ведь только на ошибках, царапая ноги об острые грабли, человек 

может по-настоящему научиться развиваться и учиться.  

Запускаем процесс интеграции.  

В настоящее время, отсутствие каких-либо законодательных основ по 

вопросу включения аспектов неформального образования в формальную 

программу оставляет нам выбор: либо плыть по течению и минимизировать свой 

вклад в общее развитие молодого поколения; либо стать открытым для 
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саморазвития и педагогического прогресса. Самое интересное – насколько будет 

готов педагог поставить под сомнение какие-либо многолетние установки, 

каноны образовательной системы и свои привычки – настолько легко он начнёт 

развиваться вместе с его учениками. В первую очередь важно научиться 

рефлексировать с самим собой и с учениками. В неформальном секторе это часто 

называют «проверкой пульса». Только в ходе диалога и обсуждения можно 

прийти к повышению уровня. Таких методов существует очень много. Один из 

них – Дерево настроения – упражнение с помощью которого дети могут отдавать 

свою обратную связь учителю и наоборот.  

Распространённое мнение, что сейчас дети и подростки читают намного 

меньше, чем раньше – неправда. Они читают не меньше – просто они это делают 

иначе. А привить любовь к чтению и книгам можно только своим примером. В 

структуре описания альтернативной педагогической системы «Вальдорфского 

образования» один из тезисов гласит: ребенок до 7-8 лет подражает всему тому, 

что он видит и слышит вокруг. Если вы хотите, чтобы ребёнок был заинтересован 

в развитии, научитесь собирать Кубик Рубика и делайте это у него на глазах. 

Если хотите, чтобы он читал – сами открывайте каждую перемену книжку. А 

потом читайте ему, когда он спросит. Тогда и только тогда он потянется делать 

то же, что и вы. 

Почему мы обрезаем точные науки из программы первого класса? Неужели 

вы думаете, что им будет труднее и неинтереснее понять, почему предметы 

падают на землю – чем попытаться понять алгоритм решения уравнений вида 

(х+2)? Используя научные темы в роли обрамления какой-либо программной 

темы, вы убиваете двух зайцев. Например, познакомить их с астрономией, 

устроив полёт на край Солнечной системы через каждую планету, на которой 

они будут укреплять свои навыки в сложении и вычитании до 20. Или же 

предложить им пересказать друг другу текст, находясь как ионы в растворе, 

приближаясь то к одному химическому элементу, то к другому.  

Помимо изучения общеобразовательных предметов, большое внимание 

пусть уделяется тому, чтобы дети были окружены красотой и добром, 

достойными подражания. Красота должны быть вокруг них!!! Примите участие 

в акции «100 добрых дел», расклейте 100 сердец на стену и пусть с каждым их 

добрым делом одно сердце окрасится в красный цвет. Пусть в преддверии 

Нового года они собирают мозаику из картинок, каждую из которых они получат 

в свой день, отгадав свою загадку.  

Научите их идентифицировать себя. Подарите каждому большой пустой 

пакет с секретом – где будет написано, чтобы они положили в пакет 3 вещи, 

которые могут рассказать об их личности! Восторгу не будет предела! Разве это 

не произведёт больший эффект, нежели тест на тему «Кто я?»? 
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Создавая атмосферу для развития ребёнка, мы создаём наше будущее. И как 

нельзя точно писал Антуан де Сент-Экзюпери: "Не обижайте детей готовыми 

формулами, формулы – пустота; обогатите их образами и картинами, на которых 

видны связующие нити. Не отягощайте детей мертвым грузом фактов; обучите 

их приемам и способам, которые помогут их постигать. Не учите их, что польза 

главное. Главное – воспитание в человеке человеческого". 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ САМОКОНТРОЛЯ 

У УЧАЩИХСЯ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Шофрон Лариса, конференциар университар, доктор 

Кафедра PMÎP, ТГУ 

«Тот, кто сумел отрефлексировать действительность,  

тот и получает преимущества в движении вперед»  

 Евгений Доманский 

Среди важных универсальных учебных действий, которыми должен 

овладеть ученик особое значение приобретает регулирование собственной 

деятельности, при которой осуществляется самоконтроль и самооценка. Уметь 

себя контролировать значит: определять цели выполняемой работы, 

сопоставлять результаты своей учебной деятельности с заданным образцом, 

критически оценивать свою деятельность, выявляя свои ошибки и неправильные 

действия, своевременно их корректировать. 

Б.Д.Эльконин [12] формулирует понятие самоконтроля следующим 

образом: «Действие контроля состоит в сопоставлении воспроизводимого 

действия и его результата с образцом через предварительный образ»  

Согласно исследованиям Н.Д. Левитова [9] самоконтроль является актом 

умственной деятельности человека и формой проявления, развития 

самосознания. 

Более существенные черты самоконтроля (его структурных составляющих 

и актов умственной действий, направленных на осуществление самоконтроля), 

можно обнаружить в определениях Л.Б. Ительсона: «Самоконтроль - форма 

деятельности, проявляющаяся в проверке поставленной задачи, в практической 

оценке процесса работы, в исправлении ее недочетов». «Самоконтроль - 

совокупность сенсорных, моторных и интеллектуальных компонентов 

деятельности, необходимых для оценки целесообразного и эффективного 

планирования, осуществления и регулировки выполняемого трудового 

процесса». 

Это умение помогает ученику учиться и таким образом, ученик из объекта 

обучения становится субъектом обучения. 

Для ответа на вопрос о месте рождения субъекта учебной деятельности, 

ученика, умеющего учиться (или обладающего учебной самостоятельностью), в 

школе Л.С. Выготского используют два понятия: 

1. «интерпсихическое действие» - пока действие остается 

интерпсихическим и выполняется при помощи взрослого, оно не 

является самостоятельным,  
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2. «самостоятельное действие» - человек может самостоятельно строить 

совместное, интерпсихическое действие, которое он не в состоянии 

выполнить индивидуально.  

Детскую самостоятельность чаще всего понимают как способность 

ребенка действовать без помощи взрослого, как конец интериоризации действия. 

Ребенок становится самостоятельным при освоении определенного содержания, 

средства и способа действия. Когда это происходит, интерпсихическое 

взаимодействие ребенка и взрослого отмирает, выполнив свои задачи. В такой 

трактовке действие самостоятельное синонимично интрапсихическому. 

Критериальное оценивание на базе дискрипторов может с успехом решать 

задачу по формированию основ учебной самостоятельности школьников, 

формировать самоконтроль учебной деятельности при том, что учитель знает и 

соблюдает основные этапы и педагогические условия. 

Формирование самоконтроля является сложным процессом, в котором 

можно выделить следующие этапы:  

1-й этап. В младшем и среднем возрасте, по мнению психологов, слабо развиты 

процессы саморегуляции и волевая сфера. Поэтому побуждение учащихся к 

самоконтролю является необходимым условием, ученик должен научиться 

понимать и принимать контроль учителя. 

Для этого учитель должен: 

 показать учащимся, что любое обучение - органическое единство двух 

процессов: передача обучаемому, в той или иной форме, учебного 

материала и выявление степени усвоения этого материала. 

  ознакомить учащихся с нормами и критериями оценки знаний, умений и 

навыков и вместе с детьми искать и определять чёткие и понятные 

критерии оценки; 

 сообщать учащимся, после каких доз учебного материала необходим 

контроль и какова цель проведения этого контроля; 

 давая ту или иную оценку, объяснять ее, исходя из критериев оценивания. 

Не забывать, что «оценка учителя - это средство выращивания здоровой 

самооценки ребёнка» [11] 

  помнить, что каждое усилие ученика должно быть оценено отдельно. 

 2-й этап. Ученик должен научиться наблюдать и анализировать учебную 

деятельность своих одноклассников. Внешний контроль способствует переходу 

внешнего плана во внутренний. С этой целью можно использовать игру «Я - 

учитель», в ходе которой, учащимся предлагается оценить ответ товарища, 

задать ему вопросы, сделать замечания по существу ответа, высказать свои 

соображения относительно полученного результата, идеи и хода решения, а 

также попытаться предложить другие варианты ответов или решений. 
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Взаимопроверка служит хорошей школой воспитания самоконтроля: 

обнаружить ошибки в работе одноклассников гораздо легче, чем в собственной, 

при этом полученные навыки контроля ученик переносит на свою деятельность 

- самоконтроль. 

3-й этап. Ученик должен научиться осуществлять наблюдение за своей учебной 

деятельностью, реализовать самоанализ, самооценку и самокоррекцию, т.е. 

переходить к рефлексивному контролю. [6] 

 При формировании у учащихся приемов и навыков самоконтроля следует 

соблюдать следующие педагогические условия: 

 систематичность в организации самого процесса формирования 

самоконтроля; 

 понимание учащимися значимости самоконтроля, чувствовать 

потребность в нём; 

 постепенное возрастание сложности деятельности по самоконтролю: 

начиная от отдельных операции, входящих в состав способа действия до 

итогового контроля способов и результатов собственной самостоятельной 

работы и индивидуальное продвижение в учебном материале; 

 поощрение проявлений самоконтроля; 

 планирование ситуаций, которые стимулируют развитие самоконтроля; 

 наличие образца. Образец должен быть правильным, чтобы дети могли 

сравнивать, выявлять сходство и различие, постепенно вырабатывая 

критическое отношение к собственной работе; 

 самым сложным для ученика является момент появления познавательного 

затруднения, когда необходимо искать причины своих ошибок, осознавать, что 

известно в данной ситуации и что неизвестно, что ещё требуется узнать и изучить 

и как изменить методы своей работы, выстраивая собственную программу 

дальнейшей деятельности. Эти умения должны формироваться в ходе обучения 

под руководством педагога, который: должен: 

  фиксировать внимание ученика на ошибке и давать её анализ; 

  диагностировать причины ошибки - прежде всего нарушений в 

умственных действиях по применению теоретических положений, при 

этом просить учащихся: 

  а) осознавать и воспроизводить собственные действия, которые  привели к 

ошибочному решению; 

  б) строить на основе теоретического эталонного варианта действий по 

верному решению задачи; 

  в) сравнивать собственные действия с эталоном и выявлять недочёты в своих 

ответах; 

  г) делать выводы о причинах ошибки; 
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 определять необходимые коррекционные меры; 

 использовать откорректированные знания и действия в процессе решения 

аналогичных задач. [3] 

При рассмотрении корректировочных действий обучаемых выделяют 

обобщённую и конкретную, немедленную и отсроченную коррекцию (В.Я. 

Ляудис и Н.А. Омельченко).  

Обобщённая коррекция предполагает наличие у обучаемого системы общих 

ориентиров выполнения корректировки.  

Конкретная коррекция заключается в конкретном указании на ошибку. 

Немедленная коррекция предполагает выдачу корректировочной информации 

одновременно с информацией об ошибке.  

Отсроченная коррекция – действия с некоторым перерывом во времени. 

Умение не только заметить ошибку, неточность в работе, но и правильно 

откорректировать её свидетельствует о более высокой ступени развития 

самоконтроля. Но на эту ступень самоконтроля учащийся поднимается после 

длительных тренировок в применении различных способов проверки учебной 

работы. 

 Самоконтроль необходимо осуществлять по ходу всей учебной работы и 

при выполнении разных видов деятельности (пооперационный контроль по 

Д.Б.Эльконину и В.В.Давыдову) При поэтапном контроле проверяется не 

только ответ, но и контролируется ход выполнения задания. Необходимо 

учить ученика в любой момент контролировать свои действия, правильно 

их оценивать, быть внимательным к каждому этапу своей работы, к любым 

её промежуточным результатам. Основное значение имеет cвоевременный 

и корректирующий контроль со стороны учителя. Его роль состоит в 

создании наилучших условий для функционирования самоконтроля на 

основе инструкции-установки. 

 постепенное возрастание самостоятельности учащихся в осуществлении 

самоконтроля (сначала учитель применяет элементы самоконтроля, 

объясняя его роль, а затем переходит к развитию у учащихся способности 

анализировать собственные действия на основе рефлексивной оценки. 

Учителю необходимо подобрать и предложить учащимся специальные 

задания, которые были бы направлены на обучение ребёнка отделять 

известное от неизвестного; 

 изменение объектов самоконтроля. (Если первоначально объектом 

самоконтроля является внешний вид работы, то потом ученик 

переключается на содержание работы. Таким образом, происходит 

углубление самоконтроля, переход его от оценки формы работы к оценке её 

содержания); 
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  многообразие мыслительной деятельности и практической работы, 

которые направлены на выявление значения самоконтроля в учебной 

деятельности; 

 самооценка ученика предшествует учительской оценке: при несовпадении 

этих оценок организуется обсуждение на основе ранее заданных критериев, 

которое необходимо проводить в форме диалога, дискуссии. (Учитель 

должен выяснить, может ли ученик сам исправить ошибку, выявляя при 

этом только те ошибки, которые не могут быть исправлены самим 

учеником, по причине незнания нового материала; 

 оцениваются вначале только достижения ученика (реализация принципа 

«ситуации успеха»);  

 в учебной деятельности должен преобладать процессуальный контроль 

над результативным (Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов) 

 учитель должен чётко и ясно видеть перспективу дальнейшего движения 

в развитии процесса формирования навыков по самоконтролю у учащихся. 

При соблюдении этих условий к окончанию 5-го класса самоконтроль и 

самооценка учебных действий у школьников превращаются в необходимые 

элементы учебной деятельности и включаются в процесс ее выполнения.  

При построении урока по формированию умения осуществлять контрольную 

функцию и рефлексию собственной деятельности необходимо соблюдать 

следующие этапы: 

1. Актуализация знаний и самоконтроль с фиксацией затруднения в 

индивидуальной деятельности 

2. Локализация затруднений 

3. Коррекция выявленных затруднений 

4. Обобщение затруднений во внешней речи 

5. Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону 

6. Повторение и решение заданий творческого уровня 

7. Рефлексия контрольно-коррекционной деятельности 

При определении уровня сформированности у обучающихся учебных действий 

самоконтроля и самооценки рекомендуется использовать следующие критерии: 

наличие потребности в самоконтроле и самооценке, оперативность, 

произвольность. 

Выделяют шесть уровней сформированного самоконтроля [10]:  

1. Отсутствие контроля.  

2. Контроль на уровне непроизвольного внимания.  

3. Потенциальный контроль на уровне произвольного внимания. 

4. Актуальный контроль на уровне произвольного внимания.  

5. Потенциальный рефлексивный контроль. 
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6. Актуальный рефлексивный контроль.  

Качественными показателями сформированного самоконтроля является:  

 умение перед началом работы спланировать ее;  

 умение изменить взаимосвязь (порядок) действий в соответствии с 

изменившимися условиями деятельности;  

 умение самостоятельно составлять системы проверочных действий. 

От сформированных способностей ученика к самоконтролю и самооценке 

зависит успешность его обучения и его адекватная реакция на оценку 

деятельности со стороны учителя. Таким образом, самоконтроль является 

важнейшим элементом учебной деятельности, который способствует 

повышению эффективности процесса обучения и качественного изменения всего 

процесса образования.  
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