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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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RETROSPECTIVA DEZVOLTĂRII COMUNICĂRII: TENDINŢE ȘI 

PERSPECTIVE ÎN MEDIUL EDUCAŢIONAL 

Adăscăliţei Andra-Mirabela, doctorandă 

Școala Doctorală Știinţe ale Educaţiei 

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, Chişinău 

Rezumat. Procesul instructiv-educativ urmăreşte formarea la elevi a unor atitudini care să fie 

consonante cu evoluţiile şi exigenţele specifice societăţii. Dobândirea acestor achiziţii însă, 

obiectivate în atitudini, concepţii, sentimente nu este posibilă în afara procesului de persuasiune 

care, la rândul său, este determinat de felul cum se realizează comunicarea. Clasa, fiind prin 

excelenţă terenul vieţii relaţionale, impune ca dimensiunea grupală a comunicării pedagogice să 

fie cunoscută mai bine, ca potenţele ei pedagogice să fie mai pregnant puse în valoare. 

Caracteristicile comunicării didactice, modalităţile de realizare a acesteia, obstacolele specifice şi 

factorii favorizanţi şi defavorizanţi au un impact marcant asupra elevilor iar asupra lor se poate 

interveni, dacă se cunosc efectele şi consecinţele pe care le produc aceştia. 

Cuvinte cheie: comunicare, paradigmă, comunicare pedagogică, modelul comunicării 

pedagogice 

 Ne întrebăm adeseori dacă trăind într-o lume atât de mare şi fiecare 

reprezentând o unicitate, o individualitate înzestrată cu raţiune şi spirit critic, ar 

putea exista un liant care să confere relaţiilor dintre noi o apropiere, o deschidere 

către interior. Această punte este reprezentată de un fenomen care ar putea fi 

considerat istoric, de la începutul lumii, însă care mereu se reinventează, fiind 

mereu actual şi plin de valenţe – comunicarea. 

 Abordarea comunicării a fost făcută de foarte mulţi autori, fiecare având 

propria viziune asupra unui fenomen atât de complex şi aducându-şi aportul din ce 

în ce mai mult la întregirea tabloului acestui instrument indispensabil. 

 Sensul etimologic al conceptului de comunicare este: comunico, are, avi, 

atum=1. a face comun, a împărţi ceva cu cineva, a împărtăşi; a face comun (luând), 

a-şi asocia, a lua asupra sa [6, p. 89]. 

 Conform lui J.C. Abric, comunicarea “reprezintă ansamblul proceselor prin 

care se efectuează schimburi de informaţii şi de semnificaţii între persoane aflate 

într-o situaţie socială dată.” [1, p 14]. Acelaşi autor continuă cu explicarea 

sintagmei schimb de informaţii, de semnificaţii: procesele de comunicare sunt 

aşadar esenţialmente sociale, ele se întemeiază pe fenomene de interacţiune şi sunt 

determinate de acestea. Orice comunicare este o interacţiune. Fiind o interacţiune, 

ea se prezintă ca un fenomen dinamic care implică o transformare, cu alte cuvinte 

ea este subsumată unui proces de influenţă reciprocă între mai mulţi actori sociali 

[1, p 15]. 

 Autorul Ion-Ovidiu Pânişoară identifică două direcţii de acţiune teoretico-

metodologică aparent contradictorii în definirea comunicării; prima se referă la 

studiile în care se înscriu cele mai multe din definiţiile actuale asupra comunicării 

şi unele modele referitoare la proces, iar cea de-a doua priveşte numeroasele studii 
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destinate comunicării într-o viziune aditivă (pe când prima oferea un cadru de 

lucru structurativ, păstrând în interiorul definiţiilor doar elementele comune), în 

sensul cumulării tuturor deschiderilor operate de către acestea [7, p 15].  

 Sintetizând definiţiile rezervate domeniului, acelaşi autor  regăseşte două 

paliere: 

- o definiţie directă şi focalizată a comunicării; spre exemplu, “comunicarea este 

un proces în care oamenii îşi împărtăşesc informaţii, idei şi sentimente”, 

“comunicarea este procesul prin care o parte (numită emiţător) transmite informaţii 

( un mesaj) unei alte părţi (numită receptor)” ori “comunicarea se referă la 

acţiunea, cu una sau mai multe persoane, de trimitere şi receptare a unor mesaje 

care pot fi deformate de zgomote, are loc într-un context, presupune anumite efecte 

şi furnizează oportunităţi de feedback” [apud 7, p. 16]. 

- un plan de investigaţie şi analiză, care aduce în atenţie dinamica procesului de 

comunicare ca atare. Ross prezintă un inventar al definiţiilor comunicării şi 

încearcă să ofere o definiţie proprie a fenomenului, subliniind nu doar că actul 

comunicării reprezintă un proces, dar este unul “mutual, mai precis fiecare parte o 

influenţează pe cealaltă în fiecare clipă”. Autorul spune că procesul comunicării 

este “întotdeauna schimbător, dinamic şi reciproc” [8, p. 9] . 

 Comunicarea, ca sferă de investigaţie se circumscrie mai multor discipline, 

destul de diferite precum filozofia, cibernetica, psihologia, psiholingvistica, 

lingvistica, pedagogia, sociologia, biologia, particularizându-se de la un domeniu 

la altul în funcţie de specificul şi determinările acestuia. 

 Totuşi, ca problematică, comunicarea rămâne eminamente de natură 

psihopedagogică, lucru demonstrabil atât prin relevarea specificităţii sale, cât şi 

prin numărul mare de lucrări care i-au fost consacrate de către domeniul 

psihopedagogiei [5, p. 19]. 

 Alt argument, care poate susţine predominanţa naturii psihopedagogice a 

comunicării, provine chiar din specificul procesului instructiv-educativ, care are ca 

obiectiv fundamental şi formarea la elevi a unor atitudini care să fie dezirabile şi 

consonante cu evoluţiile şi exigenţele specifice societăţii în care se realizează acest 

gen de activitate. Dobândirea acestor achiziţii însă, obiectivate în atitudini, 

concepţii, sentimente nu este posibilă în afara procesului de persuasiune care, la 

rândul său, este determinat de felul cum se realizează comunicarea. Ȋn sfârşit, un 

ultim argument îl constituie faptul că, în procesul de instruire-învăţare, 

comunicarea are un statut cu totul special constituindu-se, în acelaşi timp, atât în 

premisă care condiţionează buna desfăşurare a procesului de instruire, dar şi în 

rezultat sau produs cu parametrii ridicaţi în situaţia când instruirea s-a desfăşurat în 

condiţii optime [ 5, p. 20]. 
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 Abordarea comunicării din perspectivă pedagogică reprezintă o paradigmă a 

actului comunicaţional aplicată în contextul procesului de instruire-învăţare. 

 Din categoria elementelor structurale care disting acest model de altele, nu 

pot lipsi variabile cum sunt caracteristicile comunicării didactice, modalităţile de 

realizare a acesteia, obstacolele specifice şi factorii favorizanţi şi defavorizanţi care 

au un impact marcant şi asupra cărora se poate interveni, dacă se cunosc efectele şi 

consecinţele pe care le produc aceştia. 

 Conceptul operaţional de comunicare pedagogică, angajat la nivel normativ 

şi acţional, evoluează în raport de următoarele trei tendinţe afirmate în istoria 

didacticii moderne şi postmoderne: 

- creşterea rolului profesorului ca emiţător al unui mesaj didactic apt să valorifice 

simultan conţinutul – mijloacele – canalele comunicării, în funcţie de resursele 

psihoindividuale şi psihosociale ale elevului (pedagogia modernă interbelică); 

- stimularea rolului elevului, de receptor activ, capabil să decodifice mesajele prin 

intermediul unor mecanisme psihologice şi sociale favorabile autoinstruirii 

(pedagogia centrată pe obiective, anii 1950-1960); 

- autocultivarea interacţiunii formative pozitive dintre profesor şi elev, în plan 

cognitiv, dar şi afectiv, motivaţional, caracterial, la nivel verbal, dar şi nonverbal 

(pedagogia modernă a anilor 1970-1990, dezvoltată în perspectiva paradigmei 

curriculumului) [3, p. 503]. 

 Relaţia pedagogică, în calitatea de element constitutiv al actului pedagogic, 

este o modalitate specifică de comunicare, care păstrează cu preponderenţă 

privilegiul legitim al transmiterii culturii, a ştiinţei. Fiind determinată de ansamblul 

general al relaţiilor sociale, relaţia pedagogică reprezintă un tip cu un nivel de 

comunicare specific care dispune de o logică interioară proprie.  Atât la elevi, cât şi 

la profesori există o anumită intensitate a interesului, un anumit tonus al activităţii 

caracteristice fiecăruia, un climat care stimulează eforturile fiecăruia. 

 Actul pedagogic include în sine două activităţi care se întrepătrund, dar care 

urmăresc obiective şi folosesc în mod specific metodele, informaţia constituind 

veriga de legătură dintre ele. Ne referim la activitatea profesorului şi a elevului, 

care se întâlnesc în interiorul comunicării pedagogice. 

 Pentru a înţelege natura acestui tip de comunicare, trebuie să pornim de la 

dimensiunea umană a învăţării, în accepţiunea cea mai largă a acestui concept. 

Influenţa profesorului capătă rolul unui factor activ al comunicării, când intră în 

structura necesităţilor proprii, în biografia motivaţională a celui educat, când 

capătă o traducere apropiată persoanei. 

 Dacă elevul nu se poate exprima deschis, dacă în termenii ciberneticii, 

conexiunea inversă nu este stimulată şi luată în considerare, atunci apar 

fenomenele de plictiseală, dezinteres şi chiar ostilitate. Actul pedagogic autentic se 
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bazează pe o comunicare bilaterală, deschisă, profesorul urmărind nu doar să 

transmită, dar şi să primească şi să interpreteze mesaje. 

 Transmiterea mesajului pe traseul comunicării pedagogice poartă cu sine şi 

chiar se bazează pe o anumită comprehensiune a sensului uman pe care îl comportă 

informaţia.  

 Clasa de elevi, ca şi grup, reprezintă o structură socio-psihologică cu 

caracteristici şi comportamente specifice, care influenţează  procesul de învăţare şi 

conduita pe plan moral a elevului. Jean Claude Filoux percepe clasa ca locul de 

bază unde se desfăşoară o angajare complexă într-un proces complex de 

comunicaţii, de transmisie de mesaje, de schimbări afective, de explorări, de 

rezistenţe al căror sens este, în definitiv, modificarea, evoluţia celui instruit [4, p. 

401]. 

 Din literatura studiată de noi, ne vom opri doar la modelul comunicării 

pedagogice care analizează clasa de elevi, reliefând interacţiunile necesare între 

trei categorii de factori: 

- de intrare: Personali (atitudini, aptitudini, motivaţii, trăsături generale, imagine 

globală); Structurali (normativi, cantitativi/mărimea clasei; calitativi/grad de 

coeziune, relaţii, lideri, roluri, statusuri); Situaţionali ( tipul de clasă, etapa de 

dezvoltare, intervenţiile membrilor clasei în contexte interne-externe, didactice-

extradidactice). 

- procesuali – dezvoltaţi în contextul activităţii de instruire, în cadrul acţiunii de 

comunicare pedagogică/predare, promovată ca resursă a învăţării eficiente, 

evaluată continuu în termeni de feedback: Calitatea operaţiilor de codare-decodare 

a mesajelor pedagogice; Managementul activităţii didactice; Relaţiile interne de 

grup. 

- de ieşire – rezultatele activităţii de instruire şi ale altor activităţi de tip formal şi 

nonformal, în termeni de cunoştinţe – strategii cognitive – atitudini cognitive 

(susţinute afectiv, motivaţional, volitiv, caracterial) dobândite, interiorizate, 

valorificate în contexte multiple, pe termen scurt, mediu şi lung [7, p. 221]. 

 Comunicarea pedagogică este prin specificul său o formă de comunicare 

predominant verbală, care reflectă calităţile programelor şcolare/universitare dar şi 

ale “emiţătorului” şi ale “receptorului”. 

 Referindu-ne la mesaj, ca element-cheie al comunicării didactice putem 

spune că este foarte important modul în care acesta este elaborat de către profesor 

şi mai ales cum este perceput de către elevi. Astfel, există la nivelul mesajelor două 

efecte importante, aparent contradictorii, însă foarte utile în structurarea 

comunicării educaţionale: efectul de întâietate, care precizează că, în reţinerea unor 

elemente de conţinut cu influenţă informaţională, datele prezentate de emiţător la 

început au mai multă influenţă [2, p. 178]. Putem afirma că metodele expozitive 
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posedă drept caracteristici economicitatea şi rapiditatea, transmiterea unui volum 

de informaţie sporit, oferă o sinteză a cunoştinţelor, sunt bazate pe reproducere, 

transmit cunoştinţele într-o formă deja elaborată şi, centrate spre profesor, ele 

îndeamnă elevul spre pasivism; sau putem răsturna mesajul, afirmând că metodele 

expozitive au drept caracteristici centrarea pe profesor, îndemnarea elevului spre 

pasivism, transmiterea cunoştinţelor într-o formă deja elaborată, bazate pe 

reproducere, oferă o sinteză a cunoştinţelor, transmit un volum de informaţie 

sporit, sunt economice şi rapide. Situarea opusă a caracteristicilor pozitive şi 

negative va conduce, în mod predominant, la o viziune pozitivă asupra metodelor, 

în primul caz, şi la una negativă, în cel de-al doilea. 

 Efectul recentivităţii sugerează, în mod opus celor de mai sus, că, uneori, 

informaţiile prezentate la urmă au o importanţă mai ridicată [ibidem, p. 178]; 

datorită acestei flexibilităţi de dezbatere, practic, noi, profesorii, trebuie să dozăm 

informaţiile importante ori la începutul mesajelor, ori la sfârşitul acestora, în 

funcţie de unii indicatori identificaţi în structura situaţiei educaţionale respective. 

 În cazul activităţii educative, dacă elevii aud două mesaje persuasive unul 

după celălalt, la care trebuie să răspundă după un timp anume, apare efectul de 

întâietate, dar, dacă mesajele se succed cuprinzând o anumită perioadă între ele, 

efectul recentivităţii primează.  Profesorul nu se mai poate limita la activitatea de 

transmitere-evaluare a unui conţinut informaţional. Rolul lui este mult mai 

complex, activitatea didactică orientându-se spre optimizarea posibilităţilor de 

comunicare reală şi eficientă în vederea modelării personalităţii elevilor. 

 În concluzie, comunicarea, ca element esenţial al realităţii educaţionale, se 

constituie în modalitate fundamentală de vehiculare a informaţiei iar prin 

caracterul său persuasiv reuşeşte să formeze atitudini pe care elevii le 

interiorizează în vederea obţinerii unor rezultate meritorii. 
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PREVENIREA DIFICULTĂŢILOR DE ADAPTARE  

ÎN MEDIUL ŞCOLAR 

Adăscăliţei Cristian, doctorand 

Școala Doctorală Știinţe ale Educaţiei 

UPS ,,Ion Creangă”, Chișinău 

Rezumat. Având în vedere că elevul este o personalitate în interacțiune dinamică cu mediul școlar, 

factorii dificultăților de adaptare depind atât de elev, cât și de școala unde acesta își desfășoară 

activitatea. Aceste dificultăți variază de la elev la elev ca: durată, intensitate, mod de manifestare si 

tendințe de depășire a acestora. Dificultățile de adaptare influențează personalitatea elevului și 

acesta nu mai face fată cerințelor școlare, intră în conflict cu profesorii, colegii și, în sfârșit, 

abandonează școala. Delimitarea netă a formelor de manifestare a inadaptării este dificil de realizat, 

întrucât deseori acestea nu sunt exteriorizate. În acest sens,  este indicat să intervenim încă înainte 

de manifestarea evidentă a tulburărilor adaptative. 

Cuvinte - cheie: adaptare, dificultăţi de adaptare, dezadaptarea şcolară, practici de predare şi 

învăţare, prevenirea dificultăţilor de adaptare 

Cu certitudine, una din premisele prevenirii și înlăturării dificultăților de 

adaptare constă în cunoașterea cauzelor acestora. Astfel, conform lui J. Piaget, 

metodele noi caută să favorizeze această adaptare, utilizând tendinţele proprii 

copilului, precum şi activitatea spontană inerentă dezvoltării mintale; ele se străduiesc 

să prezinte copiilor de diferite vârste obiectele de învăţământ sub forme asimilabile 

structurii lor şi diferitelor stadii ale dezvoltării lor. Potrivi autorului, a educa 

înseamnă a adapta individul la mediul şcolar ambiant [3, p. 134]. 

Prin urmare, pentru a asigura adaptarea elevului în mediul școlar și pentru a 

depăși dificultățile de adaptare se acordă o deosebită atenție fiecărui factor implicat în 

procesul de adaptare, iar în proiectarea curriculară este nevoie să ne gândim la 

particularităţile elevilor atât sub aspect cognitiv, cât şi afectiv, motivaţional, 

voliţional. Bineînțeles, adaptarea treptată la noile situații și aprecierea la justa valoare 

a personalității elevului vor facilita în deplină măsură alegerea cauzei dorite. 

Ȋn capitolul „Principii de educaţie şi date psihologice”, J. Piaget  defineşte  

adaptarea ca un echilibru între două mecanisme indisociabile – asimilarea şi 

acomodarea, echilibru a cărui cucerire durează în tot cursul copilăriei şi al 

adolescenţei şi defineşte structurarea proprie a acestor perioade ale existenţei. 

 Adaptarea intelectuală constituie o stabilire a echilibrului între asimilarea 

experienţei la structurile deductive şi acomodarea acestor structuri la datele 

experienţei. Ȋn general, adaptarea presupune o interacţiune între subiect şi obiect, de o 

asemenea natură încât primul să-l poată încorpora pe cel de-al doilea, ţinând cont de 

particularităţile lui. Adaptarea este cu atât mai avansată, cu cât această asimilare şi 

această acomodare sunt mai bine diferenţiate şi se completează mai bine [3, p. 136].  

Adaptarea psihologică se referă la asimilarea de noi cunoştinţe şi valori, dar şi 

renunţări la atitudini sau valori personale care se dovedesc ineficiente. Atât mediul 

familial, cât şi cel şcolar, iar apoi cel profesional şi social îl determină pe copil să se 
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supună acestui comportament continuu de adaptare şi remodelare în funcţie de 

cerinţele şi exigenţele specifice mediilor respective [4, p. 283]. Așadar, conform 

viziunii piagetiene dezadaptarea presupune situaţia opusă celei prezentate, adică, 

incapacitatea elevului de a realiza, în mod echilibrat, procese de „asimilare” şi 

„acomodare”.  

Dezadaptarea şcolară poate fi considerată ca un aspect al dezadaptării sociale. 

O condiţie esenţială a adaptării şcolare o reprezintă realizarea concordanţei între 

cerinţele obiectivelor instructiv-educative şi răspunsul comportamental adecvat al 

elevului faţă de acestea. Cu alte cuvinte, esenţa adaptării şcolare constă  în ajustarea 

reciprocă a procesului de educaţie, pe de o parte, şi caracteristicile de personalitate 

ale elevului, pe de altă parte [4, p. 284]. 

Potrivit conf. univ.dr. Ecaterina Ţărnă, este ştiut faptul şi evidenţiat în literatura 

de specialitate că, iniţierea procesului de adaptare instructivă începe de la grădiniţă, 

şcoală, continuă la universitate şi se va completa treptat în următorii ani de 

perfecţionare profesională. Faza de punere în evidenţă a factorilor potenţiali ai 

dificultăţilor de adaptare trebuie să fie urmată imediat şi nemijlocit de aplicarea 

diferenţiată a măsurilor care sunt menite să prevină şi să lichideze condiţiile ce 

determină inadaptarea [5, p. 2]. Din literatura cercetată de noi, vom remarca doar 

următoarele cauze ale dificultăţilor de adaptare : 

 factorii individuali – țin de capacitatea personală a fiecărui elev de a reacţiona, 

adică de resursele personale, de bogăţia şi calitatea “schemelor de adaptare”; 

astfel, unii elevi au un potenţial mai mare de adaptare (de maleabilitate, 

comunicare, acceptare a interdicţiilor, de toleranţă la frustrare), iar alţii unul mai 

redus (sunt mai rigizi, mai intoleranţi, mai puţin permisivi în raporturile lor cu 

ceilalţi). Ȋn general, aceşti factori individuali pot fi grupaţi în două categorii: 

factorii constituţionali, dependenţi de zestrea ereditară şi de structura neuro-

psihică a copilului (de exemplu, debilitate mintală, hiperemotivitate, autism, 

tendinţe agresive); unele particularităţi ale personalităţii în formare (de exemplu, 

diferite tulburări de caracter sau atitudini negative, formate sub influenţa unor 

factori defavorabili ai mediului); 

 factorii externi în determinarea conduitelor de dezadaptare şcolară: factori 

psihopedagogici de ordin familial (deficite de climat familial şi de structură 

famiială, copilul şi divergenţele dintre membrii adulţi ai familiei, dezacordul 

dintre cerere şi ofertă), factori psihopedagogici de ordin şcolar (sub- şi 

supraaprecierea capacităţilor reale ale elevului, dezacordul asupra motivaţiilor 

conduitei elevului, conflictele individuale în cadrul clasei) [4, pp. 287- 293]. 

Referindu-ne la mediul educaţional am dori să facem câteva remarci cu privire la 

natura sarcinilor şcolare şi respectiv, rezultatele şcolare, doi factori care se 

intercondiţionează reciproc. 
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Multe dintre practicile despre care s-a demonstrat că influenţează rezultatele 

şcolare afectează şi motivaţia elevilor şi adaptarea/dezadaptarea lor. De exemplu, 

toate practicile prezentate mai jos stimulează o motivaţie înaltă a elevilor pentru a 

învăţa şi deci, buna lor adaptare şcolară: 

 practicile de predare şi învăţare, care pun accentul mai degrabă pe progresele 

înregistrate decât pe compararea socială bazată pe nivelele de competenţă 

existente; 

 practicile care reflectă expectanţele înalte ale profesorului faţă de performanţa 

tuturor elevilor din clasă; 

 practicile care asigură participarea elevilor la toate activităţile de învăţare 

desfăşurate în clasă; 

 practicile care implică organizarea de activităţi de aplicare practică a 

cunoştinţelor asimilate; 

 practicile care sprijină autonomia elevilor şi procesul de luare a deciziilor; 

 practicile compatibile cu cultura elevilor şi cu valorile de acasă; 

 practicile care îi ajută pe elevi să înţeleagă importanţa şi sensul mai larg al 

informaţiilor ce le sunt predate; 

 practicile care duc la crearea unor relaţii pozitive şi de sprijin între profesori şi 

elevi; 

 practicile care stimulează crearea unui climat pozitiv şi de sprijin pentru toţi elevii 

din clasă. 

Studiile lui Midgley, Maehr şi ale colaboratorilor lor au arătat că demersurile 

reformelor şcolare pentru reducerea unor practici, ca sistemele de comparare socială 

centrate pe persoană sau utilizarea de strategii motivaţionale competitive, au efecte 

pozitive asupra motivaţiei şcolare a adolescenţilor, asupra perseverenţei în finalizarea 

sarcinilor dificile de învăţare şi asupra dezvoltării socio-emoţionale [1, p. 166]. 

 O altă experienţă importantă la clasă o reprezintă sarcinile şcolare propriu-

zise. Acestea trebuie să fie bine dimensionate astfel încât să acopere lărgirea 

universului de cunoştinţe al elevului, însă să nu determine interes şi atenţie scăzute, 

rezultate slabe, lipsa de implicare şi, în final, dificultăţi de adaptare şcolară. Astfel, 

sarcinile şcolare prin conţinutul curricular şi stilul de predare al profesorului, vor 

stimula atenţia susţinută şi orientarea înspre utilizarea resurselor cognitive şi afective 

deja interiorizate. 

Un grup de cercetători s-a concentrat asupra compatibilităţii persoană-mediu. 

Specialiştii tributari acestei perspective au argumentat că dezvoltarea şi învăţarea sunt 

maximizate atunci când există o adecvare între nevoile/caracteristicile elevului şi 

caracteristicile mediului de învăţare. Analizându-se relaţia dintre nivelele actuale ale 

abilităţilor şi practicile educative, s-a argumentat că trebuie să existe o compatibilitate 

14



între nivelul actual al competenţelor, respectiv natura şi nivelul de dificultate al 

practicilor educative, astfel încât acestea să ofere provocările adecvate, asociate cu o 

probabilitate mare de succes[apud 1, p. 169]. 

Alţi cercetători s-au concentrat asupra problemei compatibilităţii culturale 

[apud 1, p. 169]. Ei au demonstrat că rezultatele şcolare sunt mai scăzute decât este 

de aşteptat atunci când practicile şcolare nu sunt compatibile cu practicile culturale 

din familiile şi comunităţile elevilor. Nepotrivirea poate rezulta dintr-o mare 

diversitate de practici, inclusiv limba de instruire, din valorile profesorilor, tipul de 

implicare din partea părinţilor, relaţiile de autoritate dintre profesori şi elevi, 

conţinutul materialelor şcolare, precum şi natura serviciilor psihologice oferite. 

Perspectiva compatibilităţii persoană – mediu a fost extinsă la o perspectivă 

dinamică, legată de dezvoltare, de tipul context x interacţiunile persoanei. Astfel, mai 

mulţi cercetători ai motivaţiei au sugerat că, pentru o dezvoltare socio-emoţională şi 

cognitivă optimă, este imperios să existe o compatibilitate între contextul şcolar şi 

nevoile şi competenţele elevilor.  

Dificultăţi de adaptare în mediul şcolar pot să apară la trecerea la un nivel de 

şcolaritate superior. Modificările de mediu şcolar sunt dăunătoare mai ales la 

începutul adolescenţei, luând în considerare informaţiile privitoare la dezvoltarea 

psihologică în această etapă a vieţii. Dovezi provenind din diferite surse arată că 

dezvoltarea la începutul adolescenţei este caracterizată de o creştere a dorinţei de 

autonomie, a orientării către egali, a concentrării asupra propriei persoane şi a 

conştiinţei de sine, a accentuării problemelor de identitate, a preocupărilor legate de 

relaţiile heterosexuale şi de creşterea capacităţii de desfăşurare a activităţilor 

cognitive abstracte  [apud 1, p. 171]. Ȋn opinia autorilor Simmons şi Blith, la 

începutul adolescenţei, tinerii au nevoie de siguranţă, de medii provocatoare din 

punct de vedere intelectual, astfel încât să se poată adapta schimbărilor. Din prisma 

acestor nevoi, modificările de mediu asociate frecvent cu trecerea la liceu par a fi 

dăunătoare mai ales prin faptul că accentuează competiţia, compararea socială şi 

capacitatea de autoevaluare într-o perioadă în care atenţia asupra propriei persoane 

este în creştere. Natura modificărilor de mediu, alături de un curs normal al 

dezvoltării individuale, se va reflecta într-o incompatibilitate de dezvoltare, astfel 

încât „adecvarea” dintre adolescent şi mediul clasei este deosebit de slabă, 

determinând o creştere a riscului de scădere a motivaţiei şi a dificultăţilor de adaptare 

[apud 1, p. 171]. 

Cercetările realizate la nivelul școlilor cu privire la existenţa elevilor cu 

dificultăţi de adaptare arată că, în funcţie de nivelul la care se realizează, 

monitorizarea acestora implică diferite resurse umane şi instituţionale [2, p. 23]: 

- Comisia pentru prevenirea eşecului şi abandonului şcolar – evidenţierea 

cazurilor de copii cu dificultăţi de adaptare la nivelul şcolilor; 
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- Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională (CJRAE) – 

monitorizarea elevilor cu cerinţe educative speciale (CES) prin oferirea de servicii de 

susţinere pentru aceşti copii prin unităţile de învăţământ care îi şcolarizează; 

- inspectoratul şcolar are responsabilitate în monitorizarea copiilor cu 

dificultăţi de adaptare din învăţământul de masă: realizarea de baze de date statistice 

referitoare la elevii cu dificultăţi de adaptare pe baza raportărilor din şcoli,  asigurarea 

personalului de sprijin şi formarea continuă a acestuia, evoluţia continuă a elevilor. 

Acţiunile iniţiate şi susţinute urmăresc cuprinderea tuturor elevilor în 

activităţile de prevenire a dificultăţilor de adaptare, iar pentru aceasta se oferă sprijin 

prin suport în învăţare, adaptarea activităţilor educative la nevoile specifice ale 

elevilor, consiliere educaţională. 

Părinţii trebuie încurajaţi pentru a participa la proiectele şcolii, pentru a-şi 

armoniza acţiunile educative din familie cu cele realizate în şcoală. 

Monitorizarea permanentă a elevilor oferă posibilitatea să se intervină prin 

mijloace şi metode specifice ori de câte ori este nevoie, în vederea găsirii unor soluţii 

optime de reintegrare şi adaptare la spaţiul şcolii. 

Ca şi modalităţi de acţiune la nivel de curriculum şi a strategiilor de predare-

învăţare-evaluare, putem menţiona următoarele direcţii: 

- diversificarea activităţilor destinate elevilor cu dificultăţi de adaptare, a 

domeniilor de intervenţie şi a modalităţilor de organizare a acestora la nivelul 

şcolilor, prin : diversificarea domeniilor curriculare în care se oferă sprijin elevilor, 

care să vizeze reechilibrarea relaţiei dintre materiile de studiu centrate pe dezvoltarea 

competenţelor de bază şi alte discipline de studiu; diversificarea modalităţilor de 

organizare a activităţilor de sprijin la nivelul unei şcoli, astfel încât fiecare elev cu 

dificultăţi de adaptare şcolară să beneficieze de variate contexte de învăţare (activitate 

individuală, lucrul în grup cu alţi colegi cu dificultăţi de adaptare similare, activitatea 

alături de colegii de clasă); susţinerea cu resurse suplimentare (umane, materiale) şi 

diversificarea tipurilor de activităţi extracurriculare oferite elevilor, care să 

promoveze o reală integrare a acestora în cadrul clasei, precum şi o cultură incluzivă 

la nivelul unităţilor de învăţământ; 

- promovarea unor strategii didactice şi de evaluare variate, complementare şi 

adaptate specificului activităţii cu elevii cu dificultăţi de adaptare, care să susţină o 

abordare personalizată a demersurilor educaţionale, prin: dezvoltarea ofertelor 

naţionale şi locale de formare a cadrelor didactice în domeniul metodologiilor 

utilizate în lucrul cu elevii cu dificultăţi de adaptare şcolară, promovarea la nivel 

judeţean şi local a modalităţilor complementare de dezvoltare profesională a cadrelor 

didactice care lucrează cu elevi cu dificultăţi de adaptare, care să încurajeze schimbul 

de experienţă şi dezvoltarea şi diseminarea bunelor practici, elaborarea şi diseminarea 

pe scară largă a unor resurse informaţionale referitoare la problematica elevilor cu 
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dificultăţi de adaptare (modalităţi de identificare, strategii de predare-învăţare, 

metode complementare de evaluare, modalităţi de colaborare cu familiile acestor 

copii); 

- dezvoltarea unor stategii de susţinere a orientării şcolare şi profesionale, prin: 

identificarea şi promovarea la nivelul sistemului de învăţământ a unor parcursuri 

şcolare posibile pentru diferite categorii de elevi; promovarea unor modalităţi de 

sensibilizare a actorilor şcolari cu privire la susţinerea elevilor cu dificultăţi de 

adaptare pentru continuarea studiilor; asigurarea unor servicii de suport specifice 

(sprijin, consiliere, terapie) în fiecare şcoală. 

Pentru a înţelege cum influenţează şcoala dezvoltarea, este necesar să 

înţelegem schimbarea atât la nivel individual, cât şi nivel instituţional. Dezvoltarea 

optimă are loc atunci când cele două traiectorii de schimbare sunt sincrone – adică 

atunci când schimbările din contextul în cauză sunt în concordanţă sau poate chiar 

precedă patternurile de schimbare ce au loc la nivel individual. 

Eforturile de reformă din şcoli au arătat că ele pot fi organizate într-o manieră 

mai potrivită pentru stimularea dezvoltării pozitive la elevii care întâmpină dificultăţi 

de adaptare şcolară; când ele au aceste caracteristici, elevii rămân legaţi de şcoală ca 

instituţie socială valorizată. Ȋn ceea ce priveşte implicaţiile rezultatelor prezentate, 

este evident că şcoala, prin toate mecanismele ei, este cea mai în măsură să formeze 

viitori tineri capabili, adaptaţi atât pe plan profesional, cât şi social. 

În concluzie, considerăm necesară cunoașterea indicatorilor implicați în 

procesul adaptării, evidenţierea factorilor care pot influenţa modul de adaptare şi 

criteriile de ameliorare a procesului de adaptare. 
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CREATIVITATEA DIN PERSPECTIVA COMPETENȚEI 

Chiciuc Constantin, profesor 

Liceul Teoretic „Ioan Vodă” din mun. Cahul 

Educarea creativității din perspectiva formării competențelor poate fi privită ca 

un rezultat al învățării, o finalitate a instruirii și educației. În cadrul acestui proces are 

loc formarea anumitor capacități ale individului, a unor structuri operante cu ajutorul 

cărora elevii pot identifica și rezolva probleme caracteristice unui anumit domeniu. În 

demersul de stabilire a competențelor e necesar de luat în considerație intersecția 

unor domenii, precum: domeniul didactic ce  vizează ariile curriculare, domeniul  

socioeconomic ce vizează pregătirea forței de muncă și  domeniul de cunoaștere, 

concretizat în școală printr-un obiect de studiu. Vom face, totuși, o precizare  referitor 

la noțiunea de competență, anume faptul că este utilizată frecvent  ca o 

contextualizare a achizițiilor (cunoștințe, priceperi, deprinderi), deci competența este 

utilizarea achizițiilor într-un anumit context. Contextul este parte componentă a 

competenței.  

Competența nu este considerată un  obiectiv operațional, nici obiectiv specific, 

însă, nici  capacitate, abilitate sau aptitudine. Acceptăm opinia cercetătorilor care 

consideră competența – cunoștințe dinamice, însă nu pur și simplu cunoștințe inerte, 

statice ci cunoștințe mobilizabile într-un mare număr de situații. În literatura de 

specialitate se utilizează, deasemenea,  termenul de cunoștințe funcționale, care prin 

exerciții de aplicare tind să favorizeze constituirea unor calități, cum ar fi  capacitatea 

de a ști să aplici ceea ce ai învățat,  de asemenea, abilități și deprinderi social utile, 

atitudinea pozitivă și comportamente constructive.  

Referitor la competențele specifie prevăzute a fi formate  în procesul studierii 

unei discipline școlare,   nu este necesar ca elevul să-și însușească cunoștințe 

specifice expertului, ci să poată utiliza  și mobiliza, în contexte adaptate vîrstei 

elevului și nivelului de informații al acestuia,  abilități caracteristice specialistului. 

Accentul aici se pune pe un comportament cognitiv specific unui domeniu  și nu pe 

acumularea de insule de informații  din cadrul domeniului. 

Competența  exprimă abilitatea de a aplica rezultatele învățării, într-un context 

anumit (educație, muncă, dezvoltare profesională, evoluție personală). Competențele 

nu se limitează  doar la elemente cognitive (implicănd utilizarea teoriei, conceptelor 

sau cunoștințelor), ele, deasemenea, cuprind și aspectele funcționale ce implică 

abilități tehnice, precum și atribute interpersonale (abilități sociale, organizatorice și 

valorile etice). Este evident că atunci cînd competențele au relevanță pentru mai 

multe domenii sau subiecte, se remarcă competențe transversale/generale.  

În practica educațională sunt avansate  competențele aflate la baza ariilor 

curriculare. Și nu există, în acest caz, nici o contradicție  cu competențele-cheie 

lansate de Uniunea Europeană. Desigur,  competențele-cheie aprobate  de Uniunea 
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Europeană au semnificația unor obiective strategice,  de politică a educației, cu toate 

că unii cercetători   consideră că definirea lor nu este realizată la nivel conceptual 

specific pedagogiei. (Sorin Cristea Didactica Pro...N3 a.2011). Argumentul forte în 

acest caz este că cele opt competențe-cheie lansate de Uniunea Europeană au o 

formulare  generală, și, din acest motiv, acestora nu li se pot asocia anumite standarde 

cantitative. 

Mai mult ca atât, în opinia acestor cercetători este necesară o raportare a 

acestor competențe-cheie la conceptul de educație permanentă, adică de educație ce 

marchează un salt valoric la nivel de paradigme afirmate în politica educației. Dacă 

pentru pedagogia tradițională este caracteristică paradigma reproductivă, pentru 

pedagogia modernă este caracteristică paradigma inovatoare. Paradigmei 

reproductive îi sunt caracteristice  anumite competențe: competențe de receptare,  de 

prelucrare primară a datelor, de algoritmizare, de exprimare  și mai puțin – 

competențe de prelucrare secundară a datelor, competențe de transfer, competența de 

cercetare științifică (investigare, explorare, descoperire). Evident, că educația de 

calitate presupune alte finalități, alte obiective, căci în planul formării personalității 

,,educația tradițională pregătește pentru funcții-tip, pentru situații stabile, considerînd 

achiziția la vârstele tinere a unui bagaj intelectual, ori tehnic suficientă pentru  toată 

durata vieții” [1; p119]. Tendința de a pregăti forța de muncă pentru nevoile  

societății doar pe termen scurt,  doar pentru scopuri imediate concrete și precise, 

constituie, totuși, un risc, atît pentru individ, cît și  pentru societate. În prezent și, cu 

atît mai mult, în viitor e necesar ca  educația să fie anticipativă și prospectivă. Într-o 

lume  aflată în continuă schimbare  sistemul  educațianal va  trebui,înainte de toate, să 

vizeze stimularea facultății de comprehensiune, a creativității elevului, în detrimentul 

dezvoltării aptitudinii de memorare mecanică a ideilor, faptelor, presupozițiilor. 

Evident, ca educația școlară urmează să fie concepută ca un element sau parte a unui 

proces permanent care se începe  cu educația preșcolară și aduce în discuție nu 

învățămîntul realizat de educator, ci achiziția cunoștințelor  și învățarea deprinderilor 

în cadrul vieții active. 

Reprezentarea clasică privind rolul școlii  urmează a fi revizuită, - școala va 

trebui să-și stabilească noi obiective și finalități, astfel de obiective și astfel de 

finalități care vor   deschide ființei umane posibilități de a fi permanent atentă la 

presiunile și cerințele mediului cultural și social. 

Paradigma inovatoare are în vedere resursele strategice ale educației astfel, 

dezvoltarea educației anticipeză dezvoltarea societății. Educația e concepută și 

valorificată ca un instrument, ca o pîrghie a progresului social, cu efecte economice 

pozitive deja pe termen mediu și lung. În planul formării personalității, sistemele 

moderne de învățămînt cu succes integrează educația permanentă în structura lor de 

funcționare. În acest context, obiectivele  generale ale sistemelor moderne de 
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învățămînt  presupun atingerea unor finalități ca:  ,,a învăța să trăiești,a învăța să 

înveți, în așa fel încît să-ți însușești cunoștințe  noi de-a lungul  întregii vieți, a învăța 

să gîndești liber și critic, a învăța să te desăvîrșești în și prin muncă creatoare’’ [1; p 

300]. 

Anume din aceste considerente, în calitate de finalități ale  învățării sunt 

explicitate competențele. Ele reprezintă un nou sistem de referință pentru stabilirea 

finalităților, mai ales la nivelul ciclului liceal. În Republica Moldova, pentru prima 

dată ,finalitățile educaționale au fost formulate în termeni de competență în Codul 

Educației. Astfel în Articolul 11 este stipulat că ,,Educația are ca finalitate principală 

formarea unui caracter integru și dezvoltarea unui sistem de competențe care include 

cunoștințe,abilități, atitudini  și valori  ce permit participare activă a individului la 

viața socială și economică” [4; p 10]. 

Ca structuri operante competențele se referă,sunt caracteristice unui domeniu 

de cunoaștere. Iată de ce unii cercetători  consideră că competențele –chee pentru 

educația permanentă,pot fi construite  și în raport cu principalele domenii ale 

cunoașterii, afirmate  în contextul societății informaționale.Specificăm aceste 

domenii: 1) științe filologice 2)matematică și informatică  3)științe experimentale  

4)științe socio-umane  5)științe tehnologice  6) artă  7)sport. 

În această ordine de idei cercetătorul romăn Sorin Cristea consideră că pot fi 

avansate  următoarele competențe –chee  pentru educația permanentă: 

1) competența de comunicare eficientă în contexte sociale multiple(în limba 

romînă și  limba străină) –aflată la baza ariei curriculare limba romînă –limbi 

străine. 

2) Competența de procesare /esențializare și relaționare  a informației în limbaj 

matematic și informatic-aflată la baza ariei curriculare matematică și 

informatică. 

3) Competența de cercetare experimentală,explicativă- aflată la baza ariei 

curriculare științe ale naturii (fizică, biologie,chimie,astronomie, geografie 

fizică). 

4) Competența de cercetare istorică și hermeneutică, interpretativă-aflată la baza 

ariei curriculare științe socioumane (istorie,filosofie, psihologie, sociologie, 

economie) 

5) Competența aplicativă la nivel tehnologic,artistic, sportiv-aflată la baza ariei 

curriculare educație bazată pe activitatea practică . 

Competențele-chee enunțate mai sus se află la baza ariilor curriculare implicate în 

reconstrucția planului de învățămînt. Este clar, că în procesul de concepere a  ariilor 

curriculare  implicațiile interdisciplinare sunt evidente.  Dealtfel, didacticianul M. 

Minder [2], tocmai pentru a realiza o interdisciplinaritate mai concretă și a asigura o 
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mai mare varietate de interese propune de a grupa obiectivele de competență în 

cîmpuri de competență,repartizate  în patru domenii: 

--domeniul biopsihic: sănătatea, alimentația, igiena, securitatea. 

--domeniul de dezvoltare:economia  și consumul,profesia și timpul liber,mediul 

ambiant și tehnologia. 

--domeniul social:  societatea, morala. 

--domeniul de explorare:știința,filozofia, arta, religia.                                                                                                       

Formînd competențe,stimulînd creativitatea,în cele din urmă schimbăm 

comportamentul cognitiv al  elevului. În concepția  psihologului american Guilford 

un comportament cognitiv este o operațiune ce vizează un obiect ,iar rezultanta 

acestei interacțiuni este un produs .Această interacțiune o reprezentăm astfel:                                             

Operațiune x obiect= produs    

Obiectul reprezintă ,,conținutul,,  pe cănd operațiunea  este activitatea mintală.                                                                                                              

În cazul obținerii unui produs util, original, relevant se poate afirma că elevul 

manifestă creativitate de un anumit nivel. Cercetătorul M.Minder [2] precizează 

această ecuație: 

Competență x capacitate = performanță 

În opinia lui M. Minder capacitatea mobilizează competența   și  capacitatea se poate 

manifesta doar încorporată în competență. Creativității îi corespunde o performanță 

de nivel creativ, iar această perfomanță nu este obținută de orice individ, ci doar de 

acei ce sunt dotați cu anumite aptitudini și capacități.Performanța de nivel creativ este 

rezultanta interacțiunii dintre competențe și capacități creative.În cazul dat ecuația se 

scrie astfel :  

COMPETENȚĂ × CAPACITATEA CREATIVĂ = PERFOMANȚĂ 

CREATIVĂ 

A educa creativitatea înseamnă a forma capacități creative .  Este impotant să 

înțelegem că aceste capacități se pot forma doar în interacțiune cu competențe 

funcționale,doar încorporate în competențe .Competența în a cărei structură este 

inclusă capacitatea creativă o considerăm  o competență de un ordin superior,  de o 

altă calitate,de o altă factură și pe care o numim competență creativă. Anume 

competența dă viață capacității, o materializează, o trece din starea virtuală in cea 

reală,căci capacitățile sunt un demers de metodă și nu de conținut. Capacitățile sunt 

un savoire-faire transversal si decontextualizat. Nu are sens să educam structuri 

cognitive  independent de obiectele acestora. Dacă o invățare este o  intersecție a 

două axe: cea a competențelor disciplinare și cea a capacităților, atunci  competența 

disciplinară  si capacitățile creative  sunt cele două axe la a căror intersecție se  

situează o învățare creativă.   

 Educarea creativității din perspectiva formării competențelor are ca finalitate 

formarea unei competențe  foarte importante -competența de a fi creativ. E important  
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să precizăm ce înțelegem prin competența de a fi  creativ (competența creativă). 

Competența  creativă nu este altceva decît procesul de mobilizare a unor resurse, 

abilități concrete și specifice, utilizarea lor în situații -problemă  și ce este cel mai 

esențial,un alt mod de gîndire, un alt tip de formare intelectuală.Competența creativă 

este competența mobilizată de capacitaea creativă,este competența în structura căreia, 

după cum am menționat deja, este încorporată capacitatea creativă.  Din această 

perspectivă am putea afirma că creativitatea este o competență ,chiar o 

metacompetență .Nu poți educa  o persoană creativă fără  a-i forma anumite 

competențe, care ulterior vor atinge un anumit nivel de performanță, de flexibilitate 

comportamentală, de eficiență, de adaptabilitate. În acest sens se afirmă că 

creativitatea se învață, se exersează, se dezvoltă. Competența creativă se obține 

numai prin muncă, prin instruire și educație,cu toate  că   este important  si factorul 

ereditar.  Un rol esențial în acest sens îl are cadrul didactic. Pedagogul va forma 

deprinderi practice, dar va utiliza pentru aceasta și cunoștințe teoretice. Avînd 

cunoștințe, abilități practice ,capacități putem să dezvoltăm creativitatea. 

Formarea competenței creative presupune elaborarea unui model de educarea a 

creativității dar și proiectarea unei învățări creative. În cadrul acestor două acțiuni  

complementare, cadrul didactic va stimula gîndirea prin sesizarea și rezolvarea unor 

situații- problemă, prin dezvoltarea unor capacități operaționale definitorii pentru 

personalitatea creatoare (analiză-sinteză;  generalizare-abstractizare; evaluare critică), 

activarea metodologiilor bazate pe corelarea optimă a factorilor interni (stil cognitiv - 

aptitudini creative) cu factori externi (tehnologiile de : comunicare, cercetare, 

acțiunea practică, programare specifică). În așa mod se va obține o dezvoltare 

graduală a următoarelor competențe și performanțe: stimularea flexibilității gîndirii, 

cultivarea gîndirii divergente, valorificarea aptitudinilor speciale. 

Din perspectiva comportamentului,competența  creativă nu înseamnă altceva 

decît manifestarea unui comportament cognitiv specific unui domeniu și vizează în 

primul rînd complexe de operații mintale cărora le corespunde anumite categorii de 

competențe organizate în jurul cîtorva verbe definitorii:  

1. Competențe de receptare: Identificarea de termeni; Relații; Procese; 

Observarea unor fenomene, procese; Perceperea unor relații, conexiuni; Culegere de 

date din surse variate. 

2. Competențe de prelucrarea primară a datelor: Compararea unor date; 

Stabilirea unor relații; Calcularea unor rezultate parțiale; Clasificări de date; 

Reprezentarea unor date; Sortarea, discriminarea; Investigarea, descoperire, 

explorarea; Experimentarea. 

3. Competențe de algoritmizare: Reprezentarea datelor; Reducerea la o 

schemă sau model; Rezolvarea de problemă prin algoritmizare și modelare; 
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4. Competențe de exprimare: Descrierea unor fenomene, stări, procese, 

sisteme; Generare de idei; Demonstrarea; Argumentarea unor enunțuri. 

5. Competențe de prelucrare secundară a rezultatelor: Calcularea, evaluare 

unor rezultate; Analiza de situații; Elaborarea de strategii; Relaționări între diferite 

tipuri de reprezentări, între reprezentare și obiect. 

6. Competențe de transfer:Aplicarea în alte domenii; Generalizare și 

particularizare; Integrarea unor domenii; Verificarea unor rezultate; Optimizarea unor 

rezultate; Adaptarea și adecvarea la context.  

Altfel spus creativitatea este un ansamblu de capacități și  competențe în 

rezultatul interacțiunii cărora se obține o performanță de nivel creativ.  Aceste 

capacități și competențe  pot fi antrenate, dezvoltate și evaluate. Unii autori consideră 

competența o frînă a creativității, deoarece a fi competent înseamnă a cunoaște 

profund ceea ce a fost, a avea o experiență anterioară, cunoștințe anterioare și aceasta 

ar putea duce, afirmă ei, la o privire îngustă asupra lucrurilor. Noi, însă considerăm 

că fără a fi competent, nu poți manifesta creativitate, căci în funcție de capacitățile 

noastre de utilizarea a cunoștințelor, a  experienței, ne îmbogățim stocul de idei din 

care apar concepte noi, idei noi. Școala dezvoltă prea puține calități precum inițiativă, 

aptitudine de a lucra în echipă, capacitatea de a rezolva probleme, adică dezvoltă alte 

capacități decît cele cerute de viața socială și profesională. Viața socială cere școlii 

oameni eficienți, cu inițiativă, cu resurse de cooperare, adaptare și creativitate 

profesională. Centrarea pe competențe în procesul educației marchează trecerea de la 

un învățămînt ca discurs la unul ca factor de dezvoltare. Pentru a realiza aceste 

deziderate urmează a aplica anumite strategii manageriale:  

- Individualizarea,  diferențiera fiecărei secvențe didactice; 

- Încurajarea succesului, a sentimentului spontaneității; 

- Crearea unei atmosfere afective, optime, necesare pentru anularea 

factorilor de blocaj; 

- Valorificarea psihologică deplină a corelației – profesor elev la nivelul 

tuturor conținuturilor educației.  

- Utilizarea în procesul instruirii a principiului interdisciplinarității. 

Deci, strategiile educaționale urmează a fi cele axate pe competențe și nu pe 

cunoștințe,reproducere,memorare. În acest sens, e necesar să dotăm elevul cu o 

totalitate de experiențe de rezolvare a problemelor, să evaluăm nu cunoștințele ci 

competența de a aplica cunoștințele, abilitățile în diferite situații, astfel încît elevul să 

se bazeze nu pe memorie ci pe sine însuși. Aplicarea cunoștințelor și abilităților să nu 

se încadreze doar în disciplina studiată ci să aibă un context integrativ, 

interdisciplinar, căci după cum spunea I. Mofet „cel mai puternic argument pentru 

interdisciplinaritate îl constitute faptul că viața nu este împărțită pe discipline”. Se 

înțelege, că sunt mai multe modele de competențe (cele 8 competențe ale Comisiei 
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Europene pentru Educație, modelul de competență cheie prezentat de UNESCO, 

modelul de competență Integrated Curriculum:  Essential Question). Noi suntem 

adepții taxonomiei integrative a competențelor care prevede gruparea lor în trei 

categorii: Cunoaștere; Aplicare; Integrare.  

Pentru a fi creativ este necesar de a fi competent, aceasta fiind o condiție 

necesară, cu toate că a fi competent nu automat rezultă  a fi și creativ. Creativitatea 

manifestă presupune posedarea unor  competențe de nivel superior, care pot fi 

formate și dezvoltate prin intermediul unor anumite strategii, prin intermediul 

metodelor și formelor activ-participative de instruire. Aceste metode îndeplinesc 

următoarele funcții: 

- Formează trăsături de personalitate  necesare activității creatoare; 

- Asigură însușirea și folosirea creatoare a cunoștințelor ; 

- Contribuie la însușirea metodelor de cunoașterea științifică, stimileză 

interesul elevului, curiozitatea, nevoia de a ști. 
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OPERA CRENGIANĂ– MODEL DE EDUCAȚIE PERMANENTĂ 

Cojocari Irina, masterndă 

Silistraru Nicolae, profesor universitar, doctor habilitat 

Universitatea de Stat din Tiraspol 

Descoperirea, culegerea și cercetarea folclorului sunt  cuvintele repere care 

marcheză calea cunoașterii acestui sfânt tezaur care a existat odată cu apariția omului. 

Astfel este necesar de a parcurge în adâncuri pentru al continua, căci acesta niciodată 

nu va dispărea - „Ceea ce a fost este, ceea ce este va fi”.  

Folclorul reprezintă înțelepciunea poporului, creația poporului menită să insufle 

sufletul său, spiritul, credințele și legile sale dintotdeauna, felul de a înțelege lumea și 

viața, felul de a trăi. Artă (literară, muzicală, plastică, decorativă sau a dansului) și 

tradiție, folclorul cuprinde obiceiuri, datini, cântece, legende, povești, ghicitori, 

proverbe și zicători, superstiții, mituri și ritualuri. 

„Folclorul nu doar că este sublim, dar te face să înțelegi totul. E mai savant și 

mai melodic decât orice, poate fi duios, ironic, vesel, drag”(G. Enescu). 

Pentru a cunoaște acest „dar” pe parcursul vremii au cules și scris mulți scriitori, 

însă cel mai bine și într-un stil diferit redă splendoarea folclorului marele părinte Ion 

Creangă. 

Ion Creangă este povestitorul care a conservat lumea satului moldovenesc în 

opera sa și a modelat tainele folclorului în operele sale. 

Humuleşteanul care a redefenit povestitul în cultura română, face parte din 

careul de aşi ai literaturii româneşti, alături de Ion Luca Caragiale, Mihai Eminescu şi 

Ion Slavici. A trăit în cea mai mare parte a vieţii sale la Iaşi, în minunata capitală a 

Moldovei, un oraş cosmopolit, care depăşea în plin secol XIX, din punct de vedere al 

culturi.  El, aşa cum spun contemporanii lui, era un personaj de lume şi frecventa 

societatea înaltă a Junimii, petrecea alături de oameni cu origine boierească, dar bătea 

şi crâşmele de mahala, mergea la teatru, era un om cultivat şi civilizat.      

Criticii, dar şi contemporanii săi spun că, în spatele progresistului junimist, a 

dicaonului răzvrătit care dorea să reformeze Biserica şi a pedagogului de modă nouă, 

se afla, de fapt, tot ţăranul ”Nică a lui Ştefan a Petrei” din Humuleşti, cu şiretenia, 

vorbele de duh şi anecdotele specifice ruralului. Sunt specialişti care spun că tocmai 

acea ”ţărănie” a lui Creangă, substratul său esenţial, l-a făcut genial şi a dat literaturii 

române o operă unicat şi de o valoare inestimabilă.   

„…Opera lui Creangă oglindește stilul de viață al poporului nostru, relevând 

ceea ce-l diferențiază de alte popoare, dar și înțelegându-l, totodată, în armonia 

configurației spiritual europene, ca o notă al cărei sunet clar afirmă o individualitate 

și definește un popor”(Gheorghe Ivașcu). 

„A scris cum a trait, atrăit cum a scris” (Gr. I.Alexandrescu). 
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Povestitorul poporului nostru, Ion Creangă, care îi urmează gândurile lui Ion 

Neculce, s-a spus că a intrat în literature ca un substanțial fond sufletesc și intelectual 

de origine populară. Ca „exponent al spiritului românesc în maximă dimensiune”, 

Creangă creează o opera extrem de unitară sub raportul conținuturilor și al 

mijloacelor artistice, o operă care este alcătuită din creația populară și înmiresmată cu 

diverse nuanțe folclorice. Mai tot ce a scris Creangă se referă la viața satului 

moldovenesc și a trăirilor întregii țărănimi. Despre caracterul popular a lui Creangă s-

a scris mult, dar dar majoritatea confundă caracterul popular cu țărănimea. Însă 

George Călinescu menționeză că „În Creangă, trăiesc credințele, eresurile, datinile, 

obiceiurile, morala, filozfoa poporului cum s-au format în mii de ani de așteptare la 

împejurările pământului dacic, dedesuptul naționalismului românesc” [1, p.73]. 

„Opera lui Creangă este epopeea poporului român”. „Creangă este Homer al 

nostru”. „În Creangă trăiesc credințele, eresurile, datinile, obiceiurile, limba, 

poezia, morala, filozofia poporului, cum s-au format în mii de ani de adaptare la 

împrejurările pământului dacic, dedesuptul fluctuațiilor de la prafața vieții naționale. 

Creangă este un reprezentant perfect al sufletului romînesc între popoare, al 

sufletului moldovenesc între români, al sufletului țărănesc între moldoveni, al 

sufletului omului de munte între țăranii moldoveni. Creangă explică cee ace 

zugrăvește prin proverb. De aici frecvența proverbelor în operele sale” [2, p.34-37].   

Din sursele bibliografice cunoaștem că Creangă a fost un fiu de țăran înstărit. El 

a avut o copilărie dintre cele fericite (din istorisirile Amintirilor din copilărie) „fără 

leac de supărare”, cum zice autorul. Datorită acestor trăiri, Creangă se înbogățește cu 

folclor și creație populară pe care o așterne într-un mod inedit cu un simț al umorului 

foarte rafinat. Operele sale cristalizează artistic un lung proces de creație populară, și 

cum cristalul este șlefuit de un genial artist, el capătă toate nuanțele posibile ale 

materialului din care e construit. Creangă a făurit operele cu ce-l mai de preț material, 

viața poporului de la țară. Ceea ce a trait îi dă o culoare comică în care se regăsește 

fiecare copil, de aceea Creangă niciodadă nu s-a demodat. 

Descriind viața țăranului, Creangă, binențeles, redă și diferite păreri, înclinări, 

obiceiuri, credințe, superstiții, care denotă starea înapoiată a maselor țărănești de pe 

vremea aceea. Dar specificul trăirilor sale ridică această stare către un alt apogeu, 

„omul de jos este creatorul frumosului pe pământ” . Adevăratul caracter al operelor 

și eroilor din ele este caracterul popular, care constă în zugrăvirea veridică a unor 

raporturi și figuri tipice, prin care se dezvăluie laturi esențiale ale vieții maselor 

truditoare: neîmpăcarea lor cu nedreptatea socială, cu asuprirea și fărădelegile lor, 

aspirația către o viață liberă. Caracterul popular constă în înfățișarea realității sociale 

din vederea meselor populare, al intereselor și năzuințele lor. Astfel în unele lucrări, 

Creangă, împreună cu eroii săi pozitivi, nu depășește limitile de critică ale păturilor 
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înalte. Însă există și unele personaje care nu se mulțumesc cu ceea ce le ofereă clasele 

cele înalte, aceasta se oglindește în povestirile despre moș Ion Roată și Unirea. 

Creangă îl înfățișează cu o simpatie deosebită pe acest erou nu pentru că era 

supus, blând, răbdător sau pasiv, dar fiindcă îi critică îndrăzneț pe boieri. Această 

intrigă, acest conflict este oglindit într-o serie de povești, de exemplu bărbătește se 

ridică nora cea mica din povestea „Soacra cu trei nurori”, care nu mai permite 

înjosirea de către soacră și îi găsește „ac de cojoc”. Acest motiv este reflectat din 

nedrăptățirea poporului a claselor înalte. Chipurile luptătorilor împotriva nedrepății și 

asupririi, a vicleniei și minciunii, chipurile acestea create de Creangă pe baza 

materialului folcloric, imprimă operei crengiene un adânc caracter popular. 

Fiul de țăran de pa malul Oaznei, „cea frumoasă, curgătoare și limpede ca 

cristalul”, țăran a rămas la suflet și purtător toată viața 

 Un loc dosebit în opera lui Creangă ocupă tematica muncii, cinstei și a fericirii. 

Aceasta se desprinde din atitudinea pozitivă a eroilor față de muncă, totodată arătând 

că omul muncitor e cinstit și fericit pentru că face cee ce-i place. Eroii descriși cu o 

simpatie deosebită în Poveși și Amintiri din copilărie sunt în primul rând oameni care 

prețuiesc aproapele după vrednicia și mânuiala muncii pornite, după priceperea și 

chibzuința lor, care văd că munca este rodul tuturor bunătăților și folositoare pentru 

toată societatea. Cu totul în spiritual populat oglindește, Creangă și cele mai frumoase 

calități ale țăranului – cinstea, dragostea de dreptate, adevărul – hărniciia și iscusința 

în muncă. Toate personajele crengiene au în ele chipul țăranului destoinic. Pentru el, 

țăranul era omul – model deoarece „ țăranul e bun, blând, muncitor și mai presus de 

toate răbdător” [5, p.-129]. 

Pentru a scoate în evidență antipatia pentru omul rău de lucru, autorul 

evidențiază personajele negative, care nu muncesc, dar trăiesc de pe spatele altora.  

Adânc populară este și viziunea asupra muncii ca izvor de bucurii, ea este bogăția 

principală a omului. Munca făcută cu pricepere și cu dăruire este principala putere a 

țăranuluui, care-l ajută să iasă din orice situație și să izbutească lucruri minunate, 

doarece nimeni nu-ți făurește fericirea, ea se făurește cu mâinile proprii, cu mintea sa, 

îmbogățită cu experiența sa proprie. Această credință este desprinsă din faptele 

personajului „Smaranda„ , care credea în noroc, însă o vorbă din bătrâni spune că: 

„Ce ți-I scris în frunte ți-I pus” (proveb popular). Așadar, fiecare om trebiue să 

creadă în propriile forței. Căci în ceea ce credea ea, descântecele, noroc, vrăji - erau 

niște mituri care le interpretau babele, astfel fiind numite ca niște slăbiciuni ale vieții. 

Un proverb popular care îl folosește Creangă pentru personajele sale este „nu ședea 

că-ți șede norocu”. De aici se vede că aurorul vedea norocul doar în mâinile omului, 

căci „cine muncește acela are” (zicală din popor). Dar pentru a lucra cu spor și 

îndemânare se cere și pricepere, dar și dragoste, după cum am menționat. Creangă în 
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operele sale repetă frecvent pentru învățăcei: „Unde nu-i dragoste de breaslă și 

trajere de inimă, nu-i doamne-ajută, măi băieți!” [3, p.100]. 

Viziunea aceasta populară asupra muncii, care îmbărbătează și înalță pe om, 

suferă de limite, confuzii determinate de societatea explotatoare, adică roadele muncii 

țăranului revin celor ce nu vor să muncească. Însă pentru a continua să susțină munca 

și cinstea țărănimii a abordat o altă trăsătură populară – optimismul. Țăranul fiind 

neajutorat, căci nu putea să se împotrivească cu cei ce-i jefuiau, avea încredere că vor 

izbuti să învingă nedreptatea doar prin răbdare.   

Creangă s-a format în atmosfera viguroasă a mediului rural și a folclorului, de 

aceea era firesc ca în operele sale să includă spiritual de optimist, căci pisimistul-

prostul, este un personaj străin pentru folclor. Aceasta este oglindit în toate poveștile 

crengiene că la orice încercare a fost pus țăranul din toate iese învingător. Astfel 

toate operele lui Creangă redau tema binelui, fumosului și a bunătății. Chiar în cele 

mai grele împrejurări, țăranul – personajul, luptă și caută ieșire din orice greutate. 

Lupta cu „valurile vieții”e grea, dar mulțumită spiritului optimist, care-i trăsătura 

fundamentală a eroilor lui Creangă, care-i duce către bine și victorie, ei devin 

optimiști și înțelepți.  

 Conținutul profund popular al operelor lui Creangă este redat într-o formă 

artistică populară, artistică crengiană, întu-un stil și o limbă deosebită, care au ca 

izvoare folclorul din graiul viu al țărănimii. Iar în ceea ce privește expresivitatea 

scriitorul nu se mărginește la reproducere sau imitare, nu copiază modele și nici viața 

altora, scrie cee ace a văzut și trăt, creează un unives popular deosebit, simplu, dar 

foarte special. „Ion Creangă în rândul marilor noștri scriitori e sinceritatea și 

iubirea de adevăr, cu care reproduce felul de a gândi și de a simți durerea poporului, 

lipsa de încojor cu care spune adevărul, pe care nu mai puțini îl știu atât de bine ca 

dânsul” [7, p.3]. Aspectele vieții descrise atât în „Amintirile din copilărie” cât și în 

„Povești” sunt atât de veridice și firești, încât produc impresia vieții poporului 

muncitor al acelui timp, care se simte în fiecare frază că era un popor destoinic, 

muncitor și foarte înțelept. Procedeele artistice, limba și umorul sunt redate din 

sufletul țăranului care reprezintă felul lor de a gândi și simți, l-a fel și aprecierea vieții 

pe pământ. Legătura între conținutul și forma operei este foarte strânsă, căci tot ce are 

poporul nostru mai scump: grai, nume, folclorul întreg este făurit din înțelepciunea 

poporului și redată în operă după cum a fost trăită. Creangă redă „unirea” țăranului 

rușinos, dar cinstit prin caracrateristica omului priceput și greu de mințit de către 

clasele înalte. Ei erau „rușinoși și neâncrezuți” de promisiunile boierilor, dar cu 

optimistul din suflet reușeau să-l învingă, această atitudine o descrie autorul în 

următoarea frază  „Așa o fi…” sau printr-un singur răspuns nesigur „dăă…”. Aceste 

afirmații par simple, dar acestea sunt durerile cu care se apără țăranul, ce putea să 

comenteze celor care cunoșteau tot? doar să le asculte și să încerce să se împace cu 
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ele. Astfel desprindem o altă trsătură de caracter al oamenilor simpli din popor 

„modul de a gândi și ași exprima păreri, gândurile și sentimentele cât mai concret”. 

Acesta o găsim în opera în discursurile eroilor în următoarele afirmații: „țăranul… 

când vorbește hodorojește…cine mai dă atenție vorbei noaste, țăranul – și când 

vorbește, tot dejeaba; ș.a exprimări abstracte care relatau cât de înțelept gândește 

omul din popor”. Acest procedeu de redare a expresiilor se întâlnește în toate operele 

crengiene, fiind caracteristic nu doar eroilor, dar și autorului.  Aceasta e relevată prin 

scrierea inedită a operelor sale, deoarece a încerca să scrii într-o manieră umoristică 

greutățile omului cinstit, înseamnă a accepta de la bun început soarta. Însă Creangă în 

operă include aceste nedreptăți într-o formă diferită care dorea să o schimbe și să 

oglindească frumusețea minții omului muncit. De aceea toți cei care au încercat să-l 

traducă pe Creangă s-au să-l emite au avut eșec, căci diamantul poporului este 

întruchipat unic și irepetabil în capodoperele crengiene, căci simțul realității nu-l 

părăsește pe marele autor niciodată, iar caracterul popular este mereu reflectat în 

fiecare gând redat. Astfel caracterul popular se resimte și în umorul său cu care 

încununează operele și le face irepetabile, deosebite, îmbogățindu-le cu farmec 

artistic. Scriitorul recurge frecvent la procedee artistice, care sunt caracteristice 

graiului viu popular. De exemplu, atunci când se referă la boerime, se pare că le 

aduce vorbe de laudă, dar de fapt aceștea sunt zugrăviți cu o ironie usturătoare. 

Alteori Creangă redă un detaliu care părea mai puțin însemnat, dar care ducea către 

defăimarea boierilor netrebnici, de exemplu boerul se adresează lui moș Ion Roată: 

„Ia fă bine și adu-l (bolovanul) ici lângă mine, - zise boierul, care ședea acum pe un 

jilț în mijlocul țăranilor. Prin această expresie redată de tabloul întâmplări, autorul 

vrea să scoată în evidență simțul neomenesc al boerimii și ura omului nedreptățit. O 

trăsătură populară al scrierilor operelor crengiene este redarea oralității poporului. E 

necesar de remarcat că fiecare operă este invadată cu grai viu popular care este 

selectat din poporul muncit. Toate descriierile și dialogurile personajelor sun relatate 

din oralitatea populară. Autorul folosește fraze scurte pe înțelesul omului simplu. 

Pline de farmec și armonie sunt scrise și frazele in care autorul vorbește cu nostalgie 

pe o notă lirică și dor despre casa părinteasă și satul natal, dar mai cu seamă de 

frumoasa copilărie, revenind mereu la izvorul nesecat și viu la graiului popular, 

folosind cu măiestrie toate bogățiile ei. Creangă a dat poporului nostrum o strălucire 

și putere artistică neântâlnită până atunci, păstrând în țesătura ei izvoarele populare 

cele mai de preț. Astfel opera crengiană, atât prin conținutul cât și prin forma ei, se 

înfățișează ca o creație cu caracter popular adânc. Obiectul principal al creației lui 

Creangă este un simplu țăran din popor care a trăit mereu în el, cu toate greutățile și 

bucuriile vieții, care a droit mereu să scape de cei care năzuiau munca lor, 

demascarea nedreptății sociale. „Opera lui Creangă e un document plin de adevărul 

vieții, care ne mișcă puternic și azi” [4, p.192]. Prin conținutul popular al operelor 
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sale și simplitatea eroilor, autorul reușește să ne transmită marele tezaurul popular al 

neamului nostru, el mai mult ca oricare alt scriitor a apropiat literaura de popor, a 

scris pe înțelesul țăranului, de omul care are cel mai frumos diamant din sufletul său - 

simplitatea. Acest popor care a avut visuri pe atunci irealizabile, libertate, dreptul la 

pământ și ușurarea muncii, astăzi au devenit reale, chiar și furca care torcea singură 

în povești, poate acum să fie realitate, lucruri deja obișnuite de car se bucură         

țărănimea noastră.  

Creangă, cum a scris M. Sadoveanu, „este nu un adunător de folclor, ci un mare 

artist” [6, p.87]. Ceea ce scrie în poveștile sale sunt povestiri originale cu un carcter 

deosebit și un umor irepetabil. Toate operele sunt neobișnite căci sunt redate 

evenimente din viața social, a țăranului care prețuit tezaurul sfânt al nemului – 

folclorul, dragostea de frumos și adevăr. 
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CONDIŢII ŞI MIJLOACE DE SUCCES ÎN ACTIVITATEA 

PRSOFESIONALĂ 

Corotchih Elena, masterandă 

Trofaila Lidia, conferenţiar universitar, doctor în psihologie 

Catedra Psihopedagogie şi Educaţie preşcolară, UST 

      În activitatea  profesională de fiece zi deseori avem  nevoie de succes ca să fim  

recompensaţi pentru efortul depus, rezultatele muncii.  Avem nevoie de succes pentru 

a ne schimba viaţa spre bine, a rezolva problemele personale, a obţine unele condiţii 

de viaţă şi activitate mai bune, mai favorabile pentru viaţa şi activitatea socială. Nu 

mai puţin important este şi acel moment că succesul  constituie un stimulent spiritual, 

moral puternic şi  pune în valoare potenţialul personal.  Acest potenţial poate fi încă 

nedescoperit  de noi înşine realmente iar în societate poate fi de mare valoare. Viaţa 

personală îşi poate schimba cursul, urmând  calea succesului, realizărilor şi a fericirii 

de la recompensele muncii. Sănătatea, bunăstarea, fericirea, pacea interioară ne vor 

însoţi şi vor fi prezente. Dacă vom face lucrurile potrivite, în modul potrivit, vom 

obţine rezultatele dorite [1, 2]. 

      Una din condiţiile importante în obţinerea succesului personal,  profesional constă 

în respectarea elementelor structurale componente, care îi semnalează prezenţa. 

Acestea sunt: pacea interioară, sănătatea şi energia, relaţii pline de iubire, libertatea 

financiară, idealuri şi scopuri importante, autocunoaşterea şi conştiinţa de sine, 

împlinirea personală [3, 5].  

     Pacea interioară este busola noastră internă care apare atunci când  trăim în 

armonie cu valorile noastre personale, cu propriile convingeri , dispunem de un 

echilibru perfect în viaţă. Atunci când ne sunt compromise valorile sau sunt create 

condiţii de a acţiona împotriva noastră, propriilor valori pacea interioară este prima 

care suferă. Obţinerea păcii interioare trebuie să fie scopul nostru suprem căruia  să i 

se supună celelalte scopuri. Avem succes personal în măsura în care  sumţim că 

suntem fericiţi, mulţumiţi de sine, avem simţul bunăstării personale şi pentru aceasta 

muncim. Pentru fiecare din noi scopul principal în viaţă este de a fi fericiţi. Ideea de a 

face  fericirea ca scop personal al vieţii  trebuie să fie însoţită de simţul că aceeaşi 

fericire simt şi persoanele apropiate pentru care retrăiţi, depuneţi eforturi, le susţineţi 

şi acordaţi ajutorul necesar [3, 5]. 

      Personal fiecare din noi este necesar să ţinem  sub control două  lucruri. În primul 

rând, dacă nu ne vom  strădui singuri să fim fericiţi, pentru noi nu va face nimeni 

acest  lucru. A face oamenii străini fericiţi este imposibil, putem contribui la fericirea 

persoanelor apropiate şi aceasta  ne  va întregi simţul fericirii. În al doilea rând, vom 

ţine sub control faptul că nu-i putem face  pe alţii fericiţi până când  singuri nu 

suntem fericiţi. Nu-i putem ajuta pe cei săraci, neputincioşi, dacă singuri suntem 

săraci, neputincioşi. 
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      Ne eliberăm de emoţiile negative distructive, de teamă, furie, îndoială, vinovăţie, 

îngrijorare şi  ne liniştim sufleteşte, ne bucurăm de pacea interioară. Sistematic 

eliminăm din viaţa noastră acele momente care ne provoacă stres, emoţii negative. 

Acestea pot fi  persoanele răuvoitoare, situaţiile discriminatorii, care  provoacă emoţii 

negative, stres. Problema constă în obstacolele care stau  în calea eliminării acestui 

negarivism, exprimat  prin condiţiile sociale de viaţă şi activitate în care suntem 

dependenţi de situaţie, ca condiţii de muncă, de întreţinere a familiei.  Se întâmplă ca 

în  loc să ne gândim la problemele personale care cer  rezolvare, suntem  preocupaţi 

de problema cum  să ne menţinem  în lucru, să ne păstrăm  locul de muncă. Trebuie 

să ne ferim de asemenea situaţii,  să ne rezolvăm  problemele personale. 

      Pacea interioară denotă starea psihică, mintală normală. Sănătatea indică starea 

fizică, naturală normală. Organismul uman sănătos produce din abundenţă energie, 

care este necesară pentru activitatea umană de fiece zi, activitatea profesională. Dacă 

ne îmbogăţim material, dar  ne pierdem sănătatea, nu ne putem  bucura de aceste 

realizări. Vom ţine sub control şi acest moment. 

      Vom practica sportul, cultura fizică, vom menţine regimul alimentar, vom 

consuma produsele alimentare care menţin vigurozitatea organismului, energia şi 

puterea lui. Lozinca: „O  minte sănătoasă într-un  corp sănăros” este actuală şi 

deosebit de necesară permanent şi în orice condiţii. Deosebit de dăunătoare sunt 

stresurile contemporane,  provocate intenţionat, pentru ai face pe oameni să piardă 

con trolul asupra lucrurilor, bunurilor  materiale, spirituale care le aparţin.  

      Pentru succes în activitatea profesională, ca şi în viaţa familială sunt necesare 

relaţii pline de iubire cu oamenii pe care îi iubim şi la care ţinem, cu persoanele care 

ne iubesc şi care ţin la noi. Relaţiile pe care le avem cu oamenii denotă cum  ne 

descurcăm  în viaţă, ce fel de om suntem. Nu este secret şi faptul că cele mai multe 

momente de fericire şi nefericire din viaţa noastră provin din relaţiile cu alte persoane  

[3,5 ]. 

      Ceea ce ne caracterizează ca oameni este capacitatea  noastră de a menţine relaţii 

de prietenie cu alte persoane, relaţii intime cu persoana apropiată pe un termen lung. 

Felul cum comunicăm  cu alţi oameni, modul în care ne înţelegem cu ei ne definesc 

ca oameni. Menţinem  respectul personal, demnitatea personală sau  folosim şantajul, 

excrocheriile, delapidările materiale, spirituale ca mijloc de acumulare, agonisire cu 

orice preţ a celor  necesare. 

      Savanţii ( Tracy B., Goleman D. ) sunt de părere că atunci când vrem  să 

verificăm  cum merg  relaţiile într-o familie, într-un colectiv de muncă este necesar să 

depistăm  cât de frecvent se glumeşte, râd  oamenii în aceste grupe sociale. Când  

relaţiile în familie, colectivul de muncă sunt  cu adevărat bune, pline de iubire, 

fericire - oamenii  râd mult când se află împreună. Când  relaţiile se strică - oamenii 

nu râd, nu glumesc, când se află împreună, râsul dispare.  Oamenii nu se bucură când 

32



se întâlnesc,  pot face grimase de bucurie, să schiţeze un zâmbet fals, dar asta deloc 

nu-i bucurie, mai mult ascunde un necaz de a vedea şi  comunica cu aşa o persoană  

[3,5]. 

      Colectivele de muncă sunt acelea care în perioada contemporană conţin oameni 

care permanent  pot provoca  negativismul în relaţii, conţin  şacali, vampiri etc. 

      O altă condiţie a succesului se referă la altă componentă importantă fără de care 

succesul este imposibil şi anume, libertatea financiară, de care are nevoie fiecare om. 

Pentru a fi liber financiar apare necesitatea de a avea destui bani ca să nu ne facem  

tot timpul griji din cauza lipsei banilor. Independenţa financiară este unul din cele 

mai importante scopuri şi responsabilităţi din viaţa fiecărui om. Majoritatea 

oamenilor sunt preicupaţi de problema banilor şi se gândresc mai tot timpul la ei. 

Banii sunt importanţi şi au un rol esenţial în obţinerea celorlalte componente ale 

succesului. Trebuie să ne folosim talentele ca să obţinem destui bani pentru a nu ne 

face gtiji din cauza lipsei lor. În societatea noastră însă tensiunile din cauza banilor 

sunt permanente. Banii tot timpul nu ne ajung, nu-i obţinem la timp, ori sunt furaţi şi 

estorcaţi prin diferite modalităţi şi niciodată nu sunt suficienţi. Deaceea nu putem  

avea o viaţă fără griji. Cum n-am dori noi acest lucru dar  mereu suntem preocupaţi 

de grija banilor. 

      O condiţie esenţială a oricărei activităţi, în special a celei  profesionale, cum ar fi 

cea de pedagog este remunerarea financiară, plata muncii pedagogului care este 

nesemnificativă. Alt moment cât de mulţi bani n-ar  aduce pedagogul lunar în 

activitatea sa profesională, problema constă în aceea că totuna  niciodată nu sunt 

şanse că va fi remunerat la justa valoare, că munca lui va fi plătită deplin. Se crează 

impresia că după rezultatele muncii sale pedagogul ar trebui să trăiască foarte bine. 

      O altă condiţie ar fi ca în activitatea noastră profesională, ca de altfel în oricare 

altă activitate,  trebuie să avem  idealuri, scopuri importante. Este nevoie să avem  un 

scop, ideal în viaţă. Aceasta se referă şi la activitatea profesională, în care clar trebuie 

să se reflecte idealurile, scopurile noastre pe care le fixăm la fiecare lecţie, la fiecare 

activitate. Când scopurile, idealurile se realizează înseamnă că suntem  pe drumul cel 

bun, suntem  pe calea succesului şi avem recompensele muncii noastre. Aceasta dă 

vieţii, muncii noastre sens, că ne aducem contribuţia utilă în viaţa şi activitatea 

noastră, în viaţa socială [3]. 

      Realizarea progresivă a ideauluil important  este fericire, deoarece realizăm  ceva 

ce este important pentru noi, pentru societate şi recompensele vor fi la justa valoare. 

Când ne sunt compromise idealurile, blocate scopurile este compromis şi succesul în 

activitatea profesională. Condiţiile şi mijloacele de realizare a scopurilor trebuie 

respectate. 

      O altă condiţie este autocunoaşterea şi conştiinţa de sine, ca componentă 

importantă a succesului care trebuie respectată.  Trebuie să ştim cine suntem  şi de ce 
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acţionăm  într-tn fel sau altul, de ce suntem  nevoiţi să facem  lucrul aşa cum îl 

facem. Suntem  impuşi din exterior să facem  anumite lucruri, ori suntem nevoiţi să 

acţionăm  în anumite condiţii, care nu depind de noi. Autoconştiinţa, conştiinţa de 

sine ne spun că succesul nostru este compromis. Condiţiile create deloc nu sunt în 

favoarea noastră. Când găsim  macar o mică posibilitate de a acţiona conform  

scopului propus nu trebuie să încetăm de a acţiona  la realizarea lui. Este necesar  să 

ne cunoaştem, să ne înţelegem pe noi înşine, să ne acceptăm  aşa cum  suntem.  

Aceasta  ne va oferi posibilitatea să ne îndreptăm  spre alte domenii ale vieţii şi 

activităţii noastre, să avem şi acolo succes.  

      Toate aceste condiţii satisfac  una din cele mai importante condiţii, împlinirea 

personală. Aceasta ne dovedeşte că avem  realizări  în toate domeniile vieţii şi 

activităţii  noastre, că putem face orice lucru dacă înaintăm  scopul de a acţiona şi 

acţionăm conform scopului propus. Am atins potenţialul  maxim  în dezvoltarea 

personală. A.Maslow  numea aceasta autorealizare.  Aceasta de fapt şi fiind  una din 

caracteristicile cele mai importante  a celor mai sănătoase, fericite şi de succes 

persoane din societatea contemporană [4]. 

      Este necesar  să menţinem o atitudine mintală pozitivă, optimistă şi veselă în  

toate situaţiile. Ne vom strădui  să fim o personalitate integră, funcţională şi matură şi 

să menţinem această etichetă  în toate situaţiile. În situaţiile dificile să găsim ieşire, 

calea care de ceilalţi, de alte persoane  nu se percepe, ori chiar nu prezintă interes. 

      Acestea sunt unele din condiţiile de bază, dar dacă analizăm  în detaliu situaţiile 

vom observa că unele condiţii dau  naştere altor condiţii  în dependenţă de situaţie, 

sferă de activitate.  

      Mijloacele pot scoate în evidenţă  tehnica de lucru în obţinerea succesului. În 

orice situaţie însă mijlocul principal este judecata sănătoasă. Succesul depinde de mai 

multe legi. Avem legi făcute de om, care se cer  respectate în societate.  Sunt  legi 

naturale: legi fizice, legi mintale pe care dacă nu le respectăm , vom  avea probleme 

şi dificultăţi de fiecare dată. 

      In mijloc eficient în obţinerea succesului este respectarea legilor mintale: 1) legea 

controlului, 2) legea cauzei şi efectului, 3) legea credinţei, 4) legea aşteptărilor, 5) 

legea atracţiei, 6) legea concordanţei, 7) legea echivalenţei mintale. Atunci când 

respectăm  aceste legi viaţa noastră  merge bine şi, invers, când  apar  probleme de tot 

felul, dificultăţi  de cele mai  multe ori se întâmplă că s-a încălcat una sau mai  multe 

din aceste  legi, care sunt necesare pentru viaţa noastră omenească normală, pentru 

fericirea, activitatea noastră [3]. 

      Când avem controlul asupra propriei vieţi,  ne simţim bine, iar când nu ne putem 

controla viaţa sau suntem controlaţi în permanenţă din exterior, devenim 

nemulţumiţi, neacceptaţi de noi înşine şi nu mai putem vorbi de succes. Centrul de 

control al vieţii personale tebuie să fie întotdeauna  la noi, să depindă de noi şi nu de 
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cineva din exterior, chiar şi atunci când rezolvăm probleme de serviciu. Este necesar 

de a ne măsura puterile, de a ne pune în valoare capacităţile şi a face faţă obligaţiilor, 

succesului binemeritat,  care trebuie să urmeze.  

      Pentru a evita stresul, dificultăţile, nemulţumirile un mijloc eficient pot fi două 

modalităţi de control. În primul rând, putem acţiona pentru a produce o schimbare. 

Încercăm  să ne implicăm într-un anumit fel în activitate,  pentru a schimba situaţia 

creată. În al doilea rând, încercăm   să ne retragem, să zicem în situaţiile de conflict. 

Nu este secret că deseori căpătăm controlul asupra situaţiei când  ocolim o persoană 

anumită, evităm o situaţie neplăcută. Nu este secret faptul, că ne simţim destul de 

bine, când  ne eliberăm de anturajul neplăcut al unei situaţii şi recăpătăm controlul 

asupra propriei activităţi. 

      Trebuie să fim conştienţi de faptul, că pentru fiecare reuşită în viaţă există o cauză 

sau anumite cauze, care au  provocat acest  efect sau  nereuşită. Efectul sau nereuşita 

au cauze specifice care le condiţionează şi le diferenţiază, după cum  există cauze 

specifice pentru sănătate şi pentru boală, pentru fericire şi nefericire, pentru 

mulţumire de sine şi nemulţumire, pentru brutalitate şi eleganţă etc. Dacă  sistematic 

facem  aceleaşi  lucruri şi în acelaşi  mod,  nu putem aştepta  rezultate diferite. Vom 

analiza cauzele problemelor noastre pentru a le soluţiona. 

      Tot ceea ce suntem sau vom fi în viitor,  este rezultatul  modului  nostru de a 

gândi, de a aprecia şi înţelege viaţa. Atunci când schimbăm calitatea gândirii,  

judecăţii  -  schimbăm calitatea vieţii, deoarece schimbările din interior, din modul 

nostru de a vedea lucrurile,  duc la schimbări în exterior,  în viaţa şi activitatea 

noastră.  Aceasta ne va permite să luăm controlul asupra gândirii,  judecăţii, 

emoţiilor, sentimentelor  proprii [3,5 ].  

      Vom ţine cont de această lege care constituie un mijloc eficient pentru a avea 

succes în activitate, în special, în activitatea profesională.  

     Un alt mijloc eficient este acela, că trebuie să credem din tot sufletul în ceea ce 

facem, dorim să obţinem, iar ceea în ce credem  cu adevărat cu  timpul devine 

realitate. Cu cât mai mult credem în ceva, că poate fi real, cu atât  mai mult este 

posibil, ca aceasta să devină realitate. Dacă credem  cu adevărat,  că putem avea 

succes într-o anumită activitate,  nimic nu ne poate opri. Convingerile noastre ne pot 

pregăti pentru succes. Atunci când  căutăm  să vedem  partea bună a lucrurilor,  avem 

mai multe şanse de succes. Oamenii optimişti îşi modifică activ viitorul. 

      Cele mai multe din blocajele noastre mintale apar din cauza convingerilor 

noastre, care ne autolimitează. Acestea ne pot opri să acţionăm, uneori nici nu 

încercăm să acţionăm., ne putem închipui lucruri greşite. Unii sunt convinşi că sunt 

limitaţi în inteligenţă, alţii în creativitate, activitate. Sunt din acei, care sunt convinş,i 

că nu sunt suficient de buni în gestionarea banilor etc. Adevărul este altul. Atunci 
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când credem cu adevărat în ceva, aceasta poate deveni cu timpul realitatea noastră 

[3].  

      Alt mijloc important depinde de faptul, ce aşteptăm de la viaţă şi de atitudinea 

noastră,  pe care o avem faţă de tot ce se întâmplă.  Oamenii de succes au o atitudine 

de încredere în ceea ce fac şi ce aşteaptă de la activitatea profesională, au aşteptări 

optimiste de la această activitate, de la ceea ce  realizează şi planifică să realizeze în 

viitor. De obicei,  se aşteaptă să aibă succes, să-şi promoveze ideile, proiectele,  să fie 

acceptatţi, să placă oamenilor din jur, să fie fericiţi şi recompensaţi pentru eforturile 

depuse. Şi, dimpotrivă, persoanele, care n-au succes în activitatea  lor  profesională,  

au aşteptări negative de la tot ce fac, sunt copleşiţi de cinism şi pesimism, ajung  la 

aceea că activitatea exact aşa se desfăşoară, după cum  sunt aşteptările. Tot aşa şi în 

relaţiile profesor- student. Aşteptările pozitive ale profesorilor au un impact enorm 

asupra performanţelor studenţilor. Se cinosc  patru tipuri de aşteptări cu impact 

asupra vieţii  noastre. Unul din aceste tipuri de aşteptări sunt aşteptările părinţilor. 

Toţi aşteprăm să ne ridicăm, ori să coborâm  la nivelul aşteptărilor părinţilor. Nevoia 

de aprobare din partea părinţilor este permanentă şi continuă chiar şi după ce ei nu 

mai sunt. Dacă părinţii aşteaptă ca noi să fim buni, ori cei mai buni, atunci putem  

constata că aceasta a avut o influenţă enormă asupra performanţelor, pe care le-am 

atins în viaţă. Şi, dimpotrivă, în multe cazuri părinţii nu s-au aşteptat ori nu se 

aşteaptă la nimic bun în privinţa copilului lor şi copilul şi astăzi mai simte povara 

încercărilor de a nu-şi amăgi părinţii [3].  

      Alt tipde aşteptări provin din aşteptările, pe care le au şefii  în privinţa noastră 

referitor la rezultatele muncii. Oamenii ai căror şefi au aşteptări pozitive în ceea ce 

priveşte rezultatele muncii  subalternilor, întotdeauna sunt veseli şi au rezultate mai 

bune, decât cei la care şefii gândesc critic, negativ. 

      Un alt tip de aşteptări  sunt aşteptările pe care le avem de la copiii noştri, de la soţ 

sau soţie, de la angajaţi, studenţi sau parteneri de afaceri. Cu cât mai mult suntem  

implicaţi în viaţa cuiva, cu atât  mai  mult aşteptările noastre le vor afecta  

randamentul activităţilor. Şi nu în ultimul rând, aşteptările pe care le avem de la noi 

înşine. Un lucru minunat este acel  moment  că aceste aşteptări  le putem crea singuri. 

Aşteptările pe care le avem de la noi înşine, pot fi deosebit  de puternice,  pentru a 

depăşi aşteptările negative,  pe care le au alte persoane de la noi.  Putem crea un câmp 

puternic de energie mintală pozitivă şi să tindem de a avea succes din împrejurările 

create.  

      Un alt mijloc de succes  este susţinut de atracţiile noastre. Noi atragem în viaţa 

noastră persoane, situaţii care corespund gândurilor noastre, comportamentului 

nostru. Prietenii, familia, relaţiile, serviciul, problemele şi posibilităţile noastre au 

fost atrase de noi, datorită modului nostru de a fi, de a gândi. Dacă examinăm fiecare 

aspect al vieţii noastre, pozitiv sau negativ,  vom vedea că întreaga noastră lume este 
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produsul nostru, al activităţii noastre. Cu cât adăugăm  mai multe emoţii unui gând, 

idei, cu atât va fi mai mare frecvenţa vibraţiei acestuia, cu atât vom  atrage mai 

repede oamenii şi situaţiile în armonie cu acest gând [3,5 ].  

      O persoană care tinde spre prosperitate,  atrage după sine idei profitabile, 

posibilităţi de afaceri, lucru,  care pot aduce prosperitate, bani. Oamenii de afaceri 

atrag după sine resursele, clienţii, furnizorii, bancherii, de care au nevoie, pentru a 

avea afaceri de succes. Mobilitatea poate ajuta ori poate face rău, depinde ce atragem,  

pe cine atragem. Consecinţele în unele cazuri pot fi neplăcute, nedorite. Persoanele 

care pot folosi  mobilitatea în mod  pozitiv sunt persoane  norocoase. 

      Alt mijloc de succes  reiese din aceea, că interiorul, pregătirea noastră 

profesională trebuie să coincidă cu exteriorul, activitatea  noastră în domeniu. Când 

deţinem  controlul  asupra vieţii noastre atunci şi casa, maşina, locul de muncă vor fi 

mai bine organizate, mai eficiente. Când suntem copleşiţi de problemele de la 

serviciu, frustraţi şi nefericiţi atunci maşina, casa, locul de muncă, chiar şi hainele 

noastre reflectă această stare de dezordine şi confuzie. Oamenii din exterior  ne văd 

cum suntem şi ce prezentăm  ca oameni. Uneori ne schimbăm exteriotul şi interiorul 

devine altul. 

      Gândurile, viu imaginate şi repetate, încărcate de emoţii, devin realitatea noastră. 

Aproape tot ce avem în viaţă a fost creat de judecata noastră, de felul nostru de a 

percepe lucrurile. Dacă ne schimbăm  gândirea,  ne schimbăm  viaţa. Modul de a 

gândi este o calitate caracteristică de bază a persoanelor de succes. Trebuie să ne 

folosim puterea mintală aşa încât gândirea să acţioneze permanent în avantajul 

nostru. 

      Rezultatele probelor experimentale au scos în evidenţă că aproape fiecare student 

de la anul I de studii,  vrea să aibă succes în activitatea de învăţare şi pregătire 

profesională. În realitate însă fiecare din ei are diferite probleme, dificultăţi, 

neîncredere în forţele proprii. 
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STRATEGII DE PREVENIRE A AGRESIVITĂŢII ÎN MEDIUL ŞCOLAR 

Davidescu Elena, psiholog 

I.P. Şcoala Primară nr.12 „A. Popovici” 

Rezumat: Profesorii au adesea impresia că acei elevi care au un comportament direct şi spontan 

sunt agresivi. Adesea, un asemenea elev este extrem de neliniştit, acţionează impulsiv, îi loveşte pe 

colegi fără nici un motiv aparent sau deseori cu un motiv bine întemeiat, este neascultător, vorbeşte 

tare, întrerupe adesea, îi tachinează şi îi provoacă pe ceilalţi, stârneşte comportamente similare în 

ceilalţi copii şi încearcă să-i domine. Uneori copilul este considerat agresiv în situaţii când el doar 

îşi exprimă furia. Actele agresive nu sunt expresia reală a mâniei, ci doar deflecţii ale adevăratelor 

sentimente. În acest context, vom analiza strategiile de prevenire a agresivităţii în mediul şcolar, 

iniţiate de  profesor.  

Cuvinte-cheie: agresivitate, comportament agresiv, furia, prevenirea agresivităţii, reducerea 

agresivităţii, surse ale agresivităţii. 

 

Introducere 

Profesorii sunt cei care interacţionează la şcoală cel mai mult cu elevii şi joacă 

rolul decisiv atât în privinţa apariţiei şi agravării conduitelor deviante ale elevilor, cât 

şi în privinţa diminuării lor. Chiar dacă le place sau nu, profesorii trebuie să 

conştientizeze faptul că ei au un efect asupra dificultăţilor comportamentale şi 

emoţionale ale elevilor [5, p.329].  

Percepem elevul care se angajează în comportamente ostile, intruzive, 

distructive, ca pe un elev ce are sentimente profunde de furie, de respingere, de 

nesiguranţă şi anxietate, de durere şi, adesea, un sentiment difuz al sinelui. De 

asemenea, acesta are o părere foarte proastă despre sine, atât cât se cunoaşte. El este 

incapabil sau nu doreşte sau îi este frică să-şi exprime sentimentele, căci dacă ar face-

o, atunci ar putea pierde forţa pe care şi-a adunat-o pentru a se angaja în 

comportamente agresive. El simte că are nevoie să facă ceea ce face ca o metodă de 

supravieţuire. De cele mai multe ori, un asemenea elev este provocat de mediu mai 

degrabă decât de dificultăţile lui interioare. Ceea ce-i lipseşte în interior este abilitatea 

de a face faţă unui mediu care îi provoacă furie şi frică. El nu ştie cum să gestioneze 

sentimentele care îi sunt generate de acest mediu neprietenos. Şi astfel, atunci când 

izbucneşte în vreun fel, el face asta pentru că nu ştie ce altceva să facă. Cadrelor 

didactice nu le plac aceste tipuri de comportamente la elev [8, p.267-269].  

Scopul cercetării constă în identificarea strategiilor de prevenire a agresivităţii 

în mediul şcolar. 

Rezultate şi discuţii. Manifestarea  comportamentului agresiv al elevului ţine 

atât de temperament, ca un dat înnăscut, cât şi de experienţele din timpul vieţii, de 

ceea ce s-a învăţat. Trebuie să diferenţiem între agresivitate, ca energie 

comportamentală, şi violenţa, înţeleasă ca o caracteristică a unor comportamente 

ţintind ameninţarea sau distrugerea, provocând durere şi frica celui care apare ca 
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victimă. Aşa cum am mai spus, în cadrul relaţiilor sociale, în general, la violenţă se 

răspunde cu violenţă. Când două persoane se afla în interacţiune, siguranţă de sine a 

uneia dintre cele două persoane şi tendinţa comportamentală de a domina pot 

declanşa sau stimula agresivitatea celeilalte persoane.  

Biologic, frustrările de orice fel, de la foame la durere sau constrângeri, stimulează 

agresivitatea persoanei în cauză. Nu întâmplător, când ne este foame, tendinţa spre 

violenţă este mai accentuată. Din punctul de vedere al circumstanţelor sociale 

stimulatoare de comportamente agresive, avem: provocările, atacul la persoană, 

modele de relaţionare socială agresive a individului (prezente în familie, în şcoală, în 

media etc.), instituţii (care promovează strategii de marginalizare, abuzive faţă de 

anumite persoane sau categorii sociale) [4, p.29-31].  

Comportamentul agresiv se învaţă prin mai multe modalităţi şi anume: direct, 

deci prin învăţare directă (prin recompensarea sau pedepsirea unor comportamente);  

prin observarea şi imitarea unor modele de conduită ale altora, mai ales ale adulţilor. 

Cel mai frecvent, consideră A. Bandura, modelele de conduită agresivă pot fi întâlnite 

în: 

-  familie (părinţii copiilor violenţi şi ai celor abuzaţi şi maltrataţi, adesea provin 

ei înşişi din familii în care s-a folosit ca mijloc de disciplinare a conduitei pedeapsa 

fizică); 

-  mediul social (în comunicaţiile în care modelele de conduită agresivă sunt 

acceptate şi admirate, agresivitatea se transmite uşor noilor generaţii; de ex., 

subcultura violentă a unor grupuri de preadolescenţi oferă membrelor lor multe 

modele de conduită agresivă); 

-  mass-media (în special, televiziunea care oferă aproape zilnic modele de 

conduită agresivă fizică sau verbală) [9, p.124].  

Într-un experiment realizat de către S. Feshbach, s-au utilizat subiecţi anterior 

enervaţi, care au fost expuşi la vizionarea unor scene violente (secvenţe din meciuri 

de box) şi neutre, punându-se în evidenţă „efectul de catharsis”  al vizionării unor 

filme cu scene de violenţă. Astfel, subiecţii expuşi la scenele neutre au manifestat mai 

multă agresivitate decât subiecţii expuşi la scenele violente [3, p.223].  

Conform teoriilor de învăţare socială, elaborată d A. Bandura oamenii învaţă 

comportamentul agresiv fie prin experienţă directă, fie prin observarea 

comportamentelor altora, în acelaşi mod în care dobândesc şi alte forme complexe de 

comportament social. Teoria învăţării sociale explică achiziţionarea 

comportamentelor agresive prin procesele de învăţare care pornesc de la observarea 

comportamentelor şi oferă un set de concepte pentru a înţelege şi descrie credinţele şi 

aşteptările ce orientează comportamentul social [2, p.199].  

Copilul observă numeroase cazuri de agresiune, atât în situaţii reale de viaţă, 

acasă, la şcoală, pe stradă, cât şi în lumea fantastică de la televizor sau cinema. Prin 
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observarea consecinţelor agresiunii, copilul dobândeşte treptat o cunoaştere 

rudimentară a unor reguli de conduită (de exemplu, că se poate obţine, uneori, un 

lucru dorit, prin utilizarea forţei). în acest fel, se construieşte un repertoriu de 

comportamente agresive [6, p.79]. 

Într-o altă ordine de idei, una dintre cele mai frecvente şi, până urmă, uzuale 

reacţii agresive pe care le au copiii unii faţă de alţii este prezentată de insulte. Acestea 

sunt manifestări ale agresivităţii verbale cete, constând în etichetări depreciative. 

Între copii, insultele sunt preferate pentru a scoate în evidenţă defectele celorlalţi, 

precum şi pentru a-şi exprima dominaţia unii faţă de alţi. [1, p.149].  

În acest context, o primă strategie de reducere a agresivităţii o constituie 

reducerea efectelor învăţării sociale. După cum demonstrează teoriile învăţării sociale, 

comportamentul agresiv se imită şi se învaţă. Deci pentru a preveni realizarea unor 

asemenea achiziţii comportamentale, trebuie evitat pe cât posibil contactul copilului cu 

modelele de conduită agresivă. De asemenea, în munca educativă trebuie insistat pe 

direcţia realizării unor „frâne agresivo-inhibitive” care să-l ferească pe subiect, din 

interior, de angajarea în confruntări de natură agresivă. Un obiectiv central al muncii 

educative îl constituie formarea unui model de tip „conduită amânată” care, în urma 

raţionalizării situaţiei  conflictuale, a efectelor şi consecinţelor posibile, îl ajută pe 

subiect să nu dea curs imediat oricărei provocări de natură agresivă. Desigur, munca 

educativă, desfăşurată atent şi temeinic, conduce la formarea mai generală a unor 

deprinderi şi abilităţi de raportare şi comunicare interpersonală şi socială, la formarea 

unor capacităţi empatice şi a unor aptitudini pentru parteneriat, toate acestea funcţio-

nând, la rândul lor, ca mijloace de frânare şi reducere până la disparitate a tendinţelor de 

adoptare a comportamentului agresiv. Şi alte tehnici pentru reducerea agresivităţii pot 

fi menţionate:  

a) expunerea la modele non-agresive; persoanele expuse la asemenea modele au 

demonstrat mai târziu niveluri mai scăzute ale agresivităţii, chiar dacă erau provocate;  

b) formarea deprinderilor sociale; există persoane care nu ştiu cum să ofere un 

eventual feedback altor persoane (de exemplu, critica), iar modul în care o fac 

provoacă supărarea şi enervarea partenerilor.  De asemenea, ei nu ştiu să-şi exprime 

dorinţele faţă de alţii, au un stil abraziv de auto-exprimare şi sunt insensibili faţă de 

stările emoţionale ale altora. Desigur, învăţarea şi formarea unor deprinderi sociale ar 

reduce foarte mult incidenţa agresivităţii;  

c) răspunsuri incompatibile: starea afectivă pozitivă ca mijloc de reducere a 

supărării; această tehnică se bazează pe principiul: este imposibil să te angajezi în 

două răspunsuri incompatibile sau să trăieşti simultan două stări emoţionale 

incompatibile. Concret, când unor persoane supărate li se induc reacţii sau stări 

emoţionale incompatibile cu supărarea sau agresivitatea (de exemplu, empatie, umor 

etc.), acestea vor arăta niveluri reduse ale agresivităţii.  Această reducere se produce 
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deoarece emoţiile pozitive, determinate de asemenea reacţii, reduc intensitatea 

emoţiilor negative ce provin din frustrare sau enervare. Şi în urma instalării stărilor 

emoţionale pozitive se reduc nivelurile foarte înalte ale provocării asociate cu 

supărarea extremă [7, p.177-179].  

Pentru a face faţă la comportamentele agresive ale elevilor (de exemplu, marea 

majoritate a elevilor dintr-o dată sunt gălăgioşi şi refuză să lucreze), se recomandă 

următoarele strategii: 

1) strategii de evitare, prin care profesorul ignoră momentan criza creată în sala 

de clasă şi continuă cursul ca şi cum nimic nu s-ar fi întâmplat; dacă problema este 

minoră, strategia poate fi eficientă; Saunders subliniază însă precaritatea acestei 

strategii, deoarece conflictul nu este rezolvat; el riscă să reapară, chiar cu o amploare 

mai mare, atunci când vor fi create condiţii; 

2) strategii de diminuare (moderare), care se folosesc atunci când profesorul, din 

dorinţa de a evita confruntarea, minimalizează dezacordul cu elevii; este vorba de o 

privilegiere a relaţiilor în raport cu sarcina şi obiectivele învăţării; profesorul amână 

luarea unor decizii, abordează probleme colaterale, evită să adopte o poziţie fermă; şi 

acest tip de strategie este nesatisfăcător, pentru că nu rezolvă conflictul, iar profesorul 

riscă să se simtă perdant sau victimă în faţa elevilor; 

3) strategii de putere (de coerciţie), ce apar atunci când profesorul recurge la 

puterea sa şi la diferite mijloace de constrângere (ameninţarea, scăderea notei, 

pedeapsă) pentru a regla conflictul; în acest caz, profesorul dă prioritate propriilor 

interese, în detrimentul relaţiilor cu elevii; o astfel de strategie poate fi eficientă doar 

pe termen scurt, pentru că ea atacă simptomele, şi nu cauzele problemei; problema 

riscă să reapară sub o altă formă; elevii pot să se considere victime şi să se revolte; 

4) strategii de compromis, ce se folosesc atunci când profesorul recurge la 

concesii, la promisiuni pentru a face faţă situaţiei; cauzele conflictului nu sunt 

abordate, iar modalitatea aceasta poate constitui un precedent la care elevii pot recurge 

în repetate rânduri; 

5) strategii de rezolvare negociată a problemei, H. Tonzard spune că 

negocierea este un procedeu de rezolvare a conflictelor prin intermediul discuţiei 

între părţile adverse; aceasta presupune respectul mutual şi dorinţa de cooperare; 

avantajele negocierii sunt: atacă prin excelenţă cauzele problemei; ţine cont de 

interesele şi nevoile fiecăruia; favorizează participarea şi angajarea reciprocă pentru a 

ajunge la soluţii acceptabile pentru ambele părţi; dificultatea de a negocia vine, cel 

puţin pentru profesor, din faptul că ea implică o discuţie de la egal la egal, în care 

fiecare parte îşi aduce argumentele sale; or, pentru unii profesori, este greu de 

acceptat un astfel de raport de egalitate cu elevul [10, p.276].  

Toate abordările eficiente în cazul comportamentelor indezirabile ale elevilor 

se întemeiază pe capacitatea profesorilor de a valoriza elevii, de a identifica 
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trebuinţele lor şi de a lua în considerare perspectiva elevilor asupra situaţiei. Cei mai 

mulţi elevi cu dificultăţi de comportament indică următoarele trebuinţe care să le fie 

satisfăcute cu prioritate prin învăţarea şcolară: 

- trebuinţa de rezolvare a problemelor emoţionale şi comportamentale, prin 

dezvoltarea autocontrolului; 

- stăpânirea unor abilităţi specifice maturităţii sociale; 

- creşterea capacităţii de a reflecta într-un mod constructiv asupra propriului 

comportament; 

- stăpânirea abilităţilor academice şi a abilităţilor practice. 

Probabil că trăsătura distinctivă cea mai pregnantă a profesorului eficient în 

demersul reducerii dificultăţilor comportamentale ale elevilor este capacitatea sa de a 

asculta elevii şi de a le înţelege trebuinţele [5, p.329-330].  

 

Concluzii 

1. Nu întotdeauna profesorul reuşeşte să rezolve problemele de comportament ale 

elevilor, situaţiile conflictuale din sala de clasă, prin intermediul mijloacelor 

prezentate; 

2. Este necesar lucrul în echipe pedagogice care să includă mai multe persoane: 

profesorul-diriginte, profesori ai clasei, părinţi, medicul şcolar, psihologi şi 

pedagogi. Pentru fiecare situaţie în parte, este necesară mai întâi o anchetă care să 

stabilească foarte clar datele problemei (forme de violenţă, cauzele acestora), şi apoi 

se constituie grupuri de lucru ce analizează datele obţinute şi se caută soluţii; 

3. Orice strategie eficientă a comportamentului agresiv porneşte de la convingerea 

profesorului privitoare la necesitatea de a oferi elevului o experienţă şcolară 

pozitivă, recompensatoare şi motivantă, şi mai puţin experienţe negative şi 

punitive.  

4. Profesorii eficienţi în activitatea de modelare a conduitei elevilor sunt cei capabili 

să-şi exprime sentimentele în faţa acestora şi care îi încurajează şi pe elevi să-şi 

exprime emoţiile; profesorii eficienţi acordă aşadar o mai mare importanţă 

climatului afectiv din clasă şi din şcoală.  

5. Profesorii care reuşesc să combată sentimentele negative ale elevilor vizavi de 

învăţare şi disciplina şcolară, combat plictiseala, anxietatea sau frustrarea elevilor, 

folosind frecvent întrebări deschise, comunicând mai mult cu ei, dovedind empatie, 

umor, stabilitate şi fermitate. De obicei, aceşti profesori nu ridică tonul atunci când 

intervin pentru a disciplina conduita elevilor şi, în general, intervenţia lor nu are ca 

rezultat scăderea stimei de sine la elevi. 
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1. Cercetarea pedagogică fundamentală – concept 

Așa cum afirma D. Munster în 1985 (D. Muster, 1985, p. 22, apud. I. Jinga & E. 

Istrate, 2001, p. 62), cercetarea pedagogică este „o investiție delimitată, precisă ca 

temă, la o întrebare restrânsă ivită în procesul perfecționării muncii de învățare, de 

educație și care presupune să se afle un răspuns cert, temeinic, argumentat științific la 

întrebare”.  

Totuși, cercetarea pedagogică îmbracă diferite forme, în funcție de natura, 

complexitatea fenomenelor educaționale și de obiectivele cercetătorului. Astfel, 

cercetarea trebuie să aibă un caracter prospectiv, să vizeze ca ultimă finalitate 

proiectarea tipului de personalitate necesar în viață; trebuie să fie continuu 

ameliorativă, adică să fie îndreptată înspre optimizarea activității de instruire și înspre 

creșterea eficienței actului didactic; trebuie să aibă un caracter interdisciplinar, 

adaptat complexității fenomenului cercetat; să aibă o desfășurare adecvată sub 

raportul etapelor și al metodelor de cercetare.  

Teoria deosebește mai multe tipuri de cercetare pedagogică, clasificarea 

făcându-se, în general, după două criterii: 

a) Din punct de vedere al complexității problematicii abordate și al scopului 

urmărit: 

 Cercetare teoretico-fundamentală – care are menirea de a sonda și 

deschide noi orizonturi în domeniul educațional ; 

 Cercetare practic-aplicativă, a cărei problematică este mai restrânsă, 

dar vizează identificarea de soluții și căi concrete de acțiune; 

b) În funcție de metodologia aplicată, se deosebesc: 

 Cercetări observaționale (neexperimentale), cu concluzii care merg de 

la particular la general, au un caracter descriptiv și se ancorează cu 

predilecție în zona teoretică; 

 Cercetări experimentale, sunt cele care țintesc descoperirea unor relații 

cauzale între componentele acțiunii educaționale, determinările sunt 

cantitative și stau la baza generalizărilor ulterioare; 

În aceste tipologii de cercetare nu există o demarcație tranșantă; ele se 

interferează și se completează reciproc. 
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2. Cadrul de referință 

Având un caracter interdisciplinar, cercetarea pedagogică utilizează instrumente, 

mijloace și metode care sunt specifice altor arii de cercetare. Astfel, în cercetarea 

pedagogică se pot identifica concepte și instrumente din psihologie, sociologie, 

matematică, etc.  

Rezultă că este nevoie să percepem și să definim conceptul de cercetare 

pedagogică din perspectivă socială și din perspectiva unui concept pedagogic 

fundamental [2].  

Din perspectivă socială, cercetarea pedagogică cuprinde investigațiile 

desfășurate la nivel macro-social, cu precădere în cadrul sistemului și procesului de 

învățământ, analizând educația în dinamica sa istorică, conform axiomaticii 

paradigmei curriculum-ului [2].  

Integrată în câmpul teoretic al pedagogiei, cercetarea pedagogică conturează și 

indică o direcție de evoluție a educației și a instruirii, ea fiind o funcție generală a 

managementului [2], determinată de necesitatea îndeplinirii funcției de reglare-

autoreglare.  

3. Cercetarea pedagogică la nivel de concept fundamental 

Adaptarea continuă la specificitățile istorice și sociale reprezintă îndeplinirea 

funcției de reglare-autoreglare activităților care constituie baza educației actuale: 

pedagogice, didactice, metodice, de instruire și formare profesională, de consiliere și 

orientare, așa cum sunt ele concepute și implementate la nivel de sistem și proces de 

învățământ.  

Cercetarea pedagogică este parte a cercetărilor sociale și psihosociale, ea fiind 

realizată pe două niveluri [2]: 

o Nivelul fundamental, conceput ca fundament epistemic al domeniului 

educațional, din punct de vedere conceptual, normativ și metodologic; 

o Nivelul operațional, care reunește contribuția tuturor practicienilor în 

domeniul educațional, care conlucrează pentru îmbunătățirea continuă a 

activităților, pentru fiecare nivel de educativ și pentru fiecare disciplină de 

studiu, incluzând aici și activitățile extracurriculare. 

Dată fiind importanța identificării corecte a problematicii specifice sistemului de 

învățământ și a tratării ei mai corect din punct de vedere științific și metodologic, 

cercetarea fundamentală este realizată în organisme și entități specializate, adică în 

institute de cercetări pedagogice, de științe ale educației, în facultățile și 

departamentele universitare de profil. Rezultatele acestor cercetări sunt aplicabile în 

construcția, reconstrucția, stabilizarea epistemologică a domeniului educațional [2], 

în conceperea și derularea unor proiecte de reformă a sistemului de învățământ în 

profunzimea sa, în proiectarea curriculară și în managementul organizațiilor școlare. 

Cercetarea pedagogică fundamentală este vitală pentru atingerea a două obiective 
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generale ale învățământului superior, abordate la nivelul fiecărei nivel de studii și a 

fiecărei discipline: 

- Obiectivul creării cadrului și a instrumentelor de lărgire a cunoașterii 

științifice în domeniul de studiu,  prin dezvoltarea unor proiecte de 

investigare de tip fundamental, calitative sau cantitative, de publicare a 

rezultatelor în studii de specialitate, cărți, articole, etc.; 

- Obiectivul îndrumării științifice adecvate a studenților pentru elaborarea 

lucrărilor de certificare a nivelului de studii absolvit, precum lucrările de 

licență, disertațiile de masterat, lucrările de doctorat; 

Fără cercetare pedagogică fundamentală nu se poate vorbi de inovație în 

învățământ, dat fiind intenționalitatea sa ameliorativă, de optimizare a practicii 

educaționale și de deschiderea de noi direcții de dezvoltare în domeniu, schimbări 

provocate în mod conștient, voluntar și programat. Cercetarea și inovația sunt două 

acțiuni complementare în explicarea, analizarea, înțelegerea, interpretarea și 

schimbarea realității educaționale. 

Prin concluziile sale, cercetarea pedagogică fundamentală vizează inducerea 

unor schimbări de fond în problemele fundamentale ale educației, în strategiile 

educaționale, în atitudini și mentalități. Datorită nivelului maxim de generalizare a 

rezultatelor cercetărilor, transformările sunt majore, eficiente la scară macro-sistem și 

cu rezultate constante în timp.  

În același sens, cercetarea pedagogică fundamentală se relevă și la nivelul 

proiectării politicilor educaționale la nivel național.  

 

Bibliografie 

1. Bocoș M. Teoria și practica cercetării pedagogice. Cluj-Napoca, Editura Casa 

Cărții de Știință, 2003. 

2. Cristea S. coord. Teoria și praxiologia cercetării pedagogice. București, Editura 

Didactică și Pedagogică, 2016. 

3. Cristea S. Educația. Concept și analiză. București, Editura Didactica 

Publishing House, 2016. 

4. Cristea S. Sistemul de educație/învățământ, București, Editura Didactica 

Publishing House, 2016. 

5. Drăgan I., Nicola I. Cercetarea psihopedagogică. Târgu-Mureș, Editura 

Tipomur, 1995. 

6. Hatos A. Sociologia educației. Iași, Editura Polirom, 2013. 

7. Dumitriu G., Dumitriu C. Psihopedagogie. Ed. Didactică și Pedagogică. 

București, 2004. 

 

46



CARACTERISTICI PSIHOPEDAGOGICE ALE COPIILOR CU 

SINDROMUL DE HIPERACTIVITATE CU DEFICIT DE ATENȚIE 

Glavan Aurelia, conferențiar universitar, doctor în științe 

Rusu Elena, conferențiar universitar, doctor în științe 

Scripa Tatiana, lector universitar 

Catedra Pedagogie și Psihologie generală, UST 

În prezent un număr tot mai mare de copii exprimă inconveniente 

comportamentale prezentând probleme majore legate de hiperactivitate cu deficit de 

atenţie. Hiperactivitatea cu deficit de atenţie (ADHD) la copii, provoacă multiple 

probleme la şcoală, acasă şi în societate. Din cauza ADHD la copii se produc o serie 

de afecţiuni exprimate în eşecul şcolar, izolarea de grup, respingerea de colegi, 

incitarea şi amplificarea conflictelor. Iată de ce, cunoaşterea comportamentelor şi a 

caracteristicelor psihopedagogice a copiilor cu ADHD va oferi posibilitatea aplicării 

strategiilor şi metodelor educaţionale adecvate pentru a anticipa şi regla aceste 

tulburări la copii. 

Hiperactivitate cu Deficit de Atenţie (ADHD) este o tulburare proprie copiilor, 

manifestată prin deficit de atenţie, hiperactivitate şi impulsivitate la cerinţele 

situaţionale. [6]. 

Distrat, dezorganizat, adesea agitat, copilul cu sindromul de Hiperactivitate cu 

Deficit de Atenţie (ADHD) nu reuşeşte să aibă continuitate în gândurile şi proiectele 

sale. Copilul adesea nu ascultă indicaţiile maturilor şi deci nu face ce i se cere. Apar 

atunci momente de confuzie, copilul descurajându-se, devenind pasiv şi sensibil la 

solicitările exterioare. Nu mai este conectat la lume şi nici nu mai poate stabili 

legături. Consecinţele şcolare şi notele mici sunt însoţite de criticile cadrelor 

didactice şi ale părinţilor. Se instalează un cerc vicios, eşecurile sunt numeroase, se 

permanentizează pierderea stimei şi a încrederii în sine. 

Comportamentele copiilor cu ADHD, după R. A. Barkley [1] se exprimă prin: 

 Controlul diminuat al impulsurilor sau întârzierea satisfacţiei se manifestă, în 

special în neîndemânarea copilului de a se opri şi de a gândi, înainte de a acţiona, de 

a-şi aştepta rândul, când se joacă sau discută cu alţii, de a-şi inhiba comportamentul 

în funcţie de cerinţele situaţiei; 

 Susţinerea slabă a atenţiei şi persistenţa scăzută a efortului în sarcină, în 

special la copiii care sunt relativ dezinteresaţi şi delăsători. Acestea se constată 

frecvent la copiii care se plictisesc rapid de sarcinile repetitive, trecând de la o 

activitate neterminată la alta, pierzându-şi adesea concentrarea în timpul sarcinii şi 

greşind la sarcinile de rutină fără supraveghere; 

 Activitate excesivă, irelevantă pentru sarcină sau slab reglată de cererile 

situaţionale. Copiii hiperactivi se mişcă excesiv, realizând foarte multe mişcări 

suplimentare, inutile pentru executarea sarcinilor pe care le au; 
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 Respectarea deficitară a regulilor. Copiii hiperactivi au, frecvent, dificultăţi 

în a urma regulile şi instrucţiunile, în special când nu sunt supravegheaţi. Acest 

comportament nu este cauzat de o slabă înţelegere a limbajului, de neascultare sau de 

problemele de memorie. Se pare că nici în cazul lor instruirea nu reglează 

comportamentul. [apud: 8, p. 6-7] 

Ceea ce îi distinge pe copiii cu hiperactivitate cu deficit de atenţie de copii 

normali este gradul și frecvența mult mai mare, cu care aceste caracteristici se 

manifestă. 

Studiile asupra fenomenului ADHD [1, 4, 6, 10], actualmente scot în evidenţă 

mai mult mecanisme de ordin neuropsihologice în această tulburare: deficitele 

funcţiilor inhibitorii prefrontale; disfuncţia memoriei de lucru şi a atenţiei selective; 

deficitul motor sau de timing; deficienţa statusului energetic sau trăsăturile 

particulare de personalitate etc., totodată sugerând, că neatenţia este asociată cu 

afectări neuropsihologice semnificative, deoarece simptomatologia de neatenţie este 

mai mult legată de aspecte cognitive şi are un mai mare grad de iritabilitate. 

Inconsistenţa şi variabilitatea performanţelor stabilite de copii cu ADHD este 

interpretată de mai mulţi cercetători [2, 3, 5, 9] ca o manifestare comportamentală a 

unui deficit motivaţional, asociat cu o senzitivitate exacerbată. De multe ori, s-a 

observat că, în comparaţie cu copii normali, cei cu sindromul ADHD înregistrau 

performanţe slabe, atunci când lucrau în absenţa supervizării sau când sarcina era 

foarte plictisitoare. S-a presupus că absenţa motivaţiei intrinseci este responsabilă 

pentru acest eşec şi nu o disfuncţionalitate procesuală.  

Copiii cu ADHD răspund foarte bine la sarcină, atunci când este prezentă 

recompensa. În lipsa recompensei, subiecţii dezvoltă un nivel crescut de frustrare, iar 

unii subiecţi îşi pot dezvolta unele mecanisme de apărare protective, unul dintre 

acestea fiind abilitatea intelectuală. [2, p. 33] Trăsăturile psihologice expuse de copii 

cu ADHD îşi au manifestarea în: lipsa de concentrare a atenţiei; hiperactivitatea 

excesivă; impulsivitatea; stilul de răspuns inconsistent; variaţia răspunsurilor între 

foarte încet şi foarte rapid la sarcinile inerente calculării timpului de răspuns etc. 

Foarte des aceşti copii par să fie supăraţi pe lume în general, ceea ce îi face şi pe ei 

nefericiţi.  

Activitatea de învăţare a copiilor cu sindromul ADHD este deosebită de 

activitatea copiilor cu dezvoltare tipică şi se caracterizează printr-un comportament 

problematic. Copii cu ADHD au probleme în realizarea temelor, atât în clasă, cât şi 

pentru acasă, rezultate mai slabe la învăţătură şi altele.  

Mulți copii au demonstrat probleme de ADHD încă din copilăria timpurie (3-4 

ani), iar marea majoritate, de la 7 ani. Manifestarea hiperactivităţii cu deficit de 

atenţie se modifică o dată cu vârsta. De vreme ce dezvoltarea atenţiei este strâns 
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legată de ataşament, există o relaţie strânsă între comportamentul cognitiv timpuriu al 

copilului şi relaţiile lui interpersonale.  

Vârsta preșcolară. Copilul hiperactiv este încă din primele luni de viaţă un 

copil neobişnuit. El are o sensibilitate excesivă, răspunsuri agresive la stimuli, 

probleme de somn, doarme mai puţin decât majoritatea copiilor, plâns excesiv, 

iritabilitate. Nu reuşeşte să se joace cu o singură jucărie sau să o exploreze. Distruge 

sau pierde până şi cea mai plăcută jucărie La vârsta de 3 ani, se observă, de regulă, 

clar, hiperactivitatea, neatenția și imposibilitatea de a disciplina un astfel de copil. 

Tulburarea alterează interacțiunile părinte-copil. De obicei, copilul este mult mai 

iritabil și neascultător faţă de mamă și, prin urmare, mamele acestor copii sunt de 

regulă mult mai dominatoare şi mai negativiste, existând dificultatea de a interacţiona 

cu ele. Mamele au un nivel ridicat al stresului şi o stimă de sine scăzută, se resimte o 

tensiune în relaţia mamă-copil. La preşcolari apar semnele hiperactivităţii motorii 

grosiere (de exemplu, alergatul sau căţăratul excesiv), copilul este în continuă 

mişcare, iar neatenţia şi impulsivitatea se manifestă mai frecvent prin trecerea de la o 

activitate la alta.  

Şcolarul mic. Elementele predominante sunt neastâmpărul şi neliniştea 

excesivă. Prezentând o varietate de simptome în domenii psihofuncţionale diverse, 

simptomele neatenţiei devin cel mai adesea vizibile odată cu intrarea în clasa întâi. 

Neatenţia şi impulsivitatea pot contribui la eşec în îndeplinirea sarcinilor şi a 

instrucţiunilor trasate sau la efectuarea neglijentă a activităţii repartizate. Copilul la 

această vârstă manifestă frecvent dificultăţi de învăţare. Unii par a avea probleme 

perceptive primare (cum ar fi tendinţa de a inversa literele sau numerele), alţii au 

dificultăţi în învăţarea cititului (dislexie) care, de regulă, sunt secundare impulsivităţii 

cu care ei realizează scanarea vizuală. Dificultăţile de învăţare pot deriva însă şi din 

slăbirea altor aspecte cognitive. Perturbările atenţiei pot slăbi discriminarea dintre 

stimulii relevanţi şi cei irelevanţi şi pot tulbura procesele de vigilenţă susţinută sau de 

reflecţie. Spre exemplu, secvenţionarea corectă a informaţiei sau discriminarea unui 

model specific sau concept relevant necesită adesea concentrarea susţinută a atenţiei 

pe aspectele subtile ale unui stimul, obiect sau idee. Din cauza faptului că este distrat, 

copilul impulsiv poate pierde secvenţe sau modelul specific. În mod similar, înţelesul 

abstract sau frazeologic al unui cuvânt, care este parţial definit de contextul în care 

apare, poate fi pierdut de copilul care procesează informaţia într-o manieră 

fragmentară (mai exact, el procesează fragmente de informaţie ce se succedă rapid). 

În clasă, comportamentul copilului cu ADHD se caracterizează prin neastâmpăr, eşec 

în terminarea proiectelor, impulsivitate, slabă concentrare a atenţiei, subminare a 

autorităţii şi distractilitate. Caietele lui sunt murdare şi dezorganizate. Adesea îşi uită 

responsabilităţile, pierde caietele de teme şi îşi neglijează sarcinile şcolare.  
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Şcolarul mijlociu (preadolescentul). Pentru mulți copii hiperactivi, 

preadolescenţa se constituie într-un punct crucial de tranziție în manifestarea 

tulburării. Schimbările hormonale par să augmenteze controlul cortical și să 

diminueze hiperactivitatea. Copiii cu ADHD sunt, de regulă, mereu în conflict. 

Părinții sunt incapabili să-i mai stăpânească, profesorii nu reușesc să-i ajute să se 

adapteze la regulile clasei, colegii sunt, deja, plictisiți de comportamentul lor imatur 

și provocator, într-o permanentă cerere de atenție, vecinii se plâng în permanență că 

le distrug proprietatea și că le influiențează, negativ, copiii. Unii au fost greșit 

diagnosticați ca având tulburări de conduită sau dificultăți de învățare. [8, p.18-19]. 

Pe măsură ce copilul devine conştient de dificultăţile lui de învăţare, de izolarea 

socială în care se adânceşte, stima de sine scade, devenind tot mai pronunţate laturile 

depresivă şi sociopatică ale personalităţii. Stima de sine scăzută este în parte reactivă, 

fiind reflectarea nereuşitei în îndeplinirea sarcinilor, a respingerii sociale, a 

sentimentelor izolare şi a incapacităţii de a susţine relaţiile de ataşament. 

Incapacitatea lor de a-şi susţine atenţia sau de a menţine un interes prelungit pentru o 

activitate determină sentimente de plictiseală şi difuzia identităţii. Dezorganizarea 

internă evoluează în paralel cu comportamentele simptomatice haotice. Acestor copii 

le lipsesc angajamentul şi direcţia, ei neizbutind să-şi direcţioneze eforturile în 

secvenţe de reuşită cu sens. Dezvoltarea continuităţii emoţionale (realizarea legăturii 

interne dintre percepţii şi înţelegere, pe de o parte, şi sentimente, pe de altă parte) 

poate fi, de asemenea, dificilă în cazul acestor copii (H. Gardner) [apud: 6, p. 43]. 

Şcolarul mare (adolescentul). Cele mai frecvente caracteristici psihologice ale 

şcolarului mare sau adolescentului cu sindromul ADHD sunt: stil de viaţă 

dezorganizat;  scăderea performanţei şcolare, uitare cronică; probleme de 

management al timpului; simptome depresive; stări de anxietate; schimbări bruşte ale 

stărilor emoţionale; comportament riscant; toleranţă scăzută la frustrare; probleme cu 

managementul furiei; tulburări de somn; dificultăţi de concentrare a atenţiei; integrare 

socială deficitară. 

Adolescenții care urmează tratament psihoterapeutic își pot dezvolta mecanisme 

compensatorii, care le permit să-și controleze comportamentul. Ceilalți persistă într-

un comportament de continuă căutare de stimuli și de asumare a riscului. Studiile au 

arătat o incidență mai mare a abuzului de substanțe la adolescenții cu hiperactivitate 

cu deficit de atenție reziduală, posibil, ca o metodă de a diminua neastâmpărul motor 

și anxietatea subiectivă. Adolescenții care au avut în copilărie hiperactivitate cu 

deficit de atenție asociată cu o tulburare de conduită au tendința de a adopta, acum, 

un comportament antisocial și criminal. [7, p. 28] 

Copiii cu sindromul ADHD au performanţe mai slabe decât grupul de control în 

sarcini care vizează planificarea, inhibiţia şi flexibitatea atenţiei, iar performanţa la 

aceste sarcini este, deseori, asociată cu manifestările de agresivitate. Ei deseori, 
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greşesc la sarcinile care necesită atenţie selectivă şi funcţii executive, prezentând 

dificultăţi în menţinerea şi transmiterea seturilor cognitive. Destul de frecvent în 

comportamentul copiilor cu ADHD sunt observate deficienţe în afectivitate, aşa ca: 

autoreglare deficitară a emoţiilor, toleranţa scăzută la frustrare, sistem de activare 

hiporeactiv. Performanţele şcolare sunt slabe şi se caracterizează prin: comportament 

neadecvat la ore; performanţe discordante cu potenţialul existent; repetenţie (peste 

50% din cazuri); exmatriculare (10-20% din cazuri); abandon şcolar (10-35%); 

conflicte cu profesorii şi colegii; etc. 

Comportamentul copilului cu ADHD în clasă se caracterizează prin neastâmpăr, 

eşec în terminarea proiectelor, impulsivitate, span atenţional scurt, subminare a 

autorităţii şi distractibilitate. Caietele lui sunt murdare şi dezorganizate. Adesea îşi 

uită responsabilităţile, pierde caietele de teme şi îşi neglijează sarcinile şcolare. Pe 

măsură ce copilul devine conştient de dificultăţile lui de învăţare, de izolarea socială 

în care se adînceşte, stima de sine scade treptat şi devin tot mai pronunţate laturile 

depresivă şi sociopatică ale personalităţii. Dezorganizarea internă evoluează în 

paralel cu comportamentele simptomatice haotice. Acestor copii le lipseşte 

angajamentul şi direcţia şi nu reuşesc să-şi direcţioneze eforturile în secvenţe de 

reuşită cu sens. Dezvoltarea continuităţii emoţionale (realizarea legăturii interne 

dintre percepţii şi înţelegere pe de o parte şi sentimente pe de altă parte) poate fi de 

asemenea dificilă pentru aceşti copii. Copiii cu ADHD (23-30%) au uneori 

performanţe şcolare mai mici decât la nivelul vârstei şi capacităţilor intelectuale 

repetă clasa, achiziţionează un număr mai mic de cunoştinţe [5, 10]. 

Concluzii: Analizând şi comparând cele expuse putem concluziona că ADHD 

prezintă un ansamblu variat de caracteristici psihologice, dar în ierarhia acestora, 

dificultăţile de atenţie, hiperactivitate, impulsivitate, sunt dominante. Sindromul 

ADHD, considerat a fi unul din cele mai frecvente tulburări ale copilăriei, afectează 

de la 3% până la 10% din copii, prezentând o afecţiune definită absolut prin 

comportament, devenind o provocare pentru copil, familie, cadre didactice, şcoală. 

Cele mai evidente dificultăţi caracteristice copiilor cu sindromul ADHD se manifestă 

în procesul de adaptare la activitatea şcolară, performanţele lor şcolare nefiind la 

nivelul vârstei şi al capacităţilor lor intelectuale. Astfel, dacă problemele acestor copii 

nu sunt observate şi nu se propune rezolvarea lor, ei vor prezenta performanţe şcolare 

slabe, care nu reflectă inteligenţa şi aptitudinile reale ale acestora. 

Recomandări: 

1. În perioada şcolară apar cele mai multe dificultăţi de învăţare şi relaţionare, 

de aceea, se cer cercetate problemele conectate cu tulburarea ADHD, beneficiarii 

fiind nu doar copilul hiperactiv, dar şi familia acestuia, precum şi societatea în 

ansamblul ei.  
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2. Este necesară dezvoltarea unor abilităţi pentru copii, părinţi şi pedagogi, astfel 

încât aceştia să poată rezolva o parte din problemele cu care se confruntă copilul cu 

ADHD sau, cel puţin, să le poată evita, dacă este posibil. 

3. Pentru o activitate de succes, este necesar de popularizat problema 

persoanelor cu sindromul ADHD în societate, prin promovarea programelor 

complexe de evaluare, formarea iniţială şi continuă a cadrelor didactice și psihologice 

pentru cultura cunoaşterii persoanelor cu sindromul ADHD. 
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EVALUAREA COMPORTAMENTELOR COPIILOR CU SINDROMUL 

DE HIPERACTIVITATE CU DEFICIT DE ATENȚIE (ADHD) 

Glavan Aurelia, conferențiar universitar, doctor în științe 

Catedra Pedagogie și Psihologie generală, UST 

Rezumat. În acest articol sunt abordate principalele variabile pentru observarea comportamentului 

copilului cu ADHD, menționându-se importanța datelor cu referire la procesul educațional. 

Observarea comportamentului ne permite să stabilim caracteristicele interacţiunii acestuia în situaţii 

concrete. 

Cuvinte cheie: hiperactivitate, impulsivitate, deficit de atenție, psihodiagnostic, evaluare. 

În complexul de evaluare al copiilor cu ADHD, sunt deosebit de necesare datele 

cu referire la procesul educaţional, la interacţiunea elevului cu mediul natural. 

Literatura de specialitate oferă diferite informaţii mai cu seamă despre analiza 

principalelor variabile pentru observarea comportamentului. Astfel, cele mai 

frecvente sunt: incapacitatea de a aştepta [2; 4], incapacitatea de a se comporta într-o 

manieră dezirabilă social  în lipsa unor constrângeri externe. Deosebit de atractivă 

pentru cercetarea comportamentului este impulsivitatea. Impulsivitatea pentru ADHD 

este un construct complex, multidimensional, care nu poate fi analizat pe baza unei 

singure paradigme [5]. Astfel, o serie de studii aduc date empirice, conform cărora 

una dintre subcomponentele impulsivităţii la copii este controlul inhibitor, care poate 

fi analizat relativ independent de celelalte componente ale comportamentului 

impulsiv. Controlul inhibitor se referă la capacitatea unui copil de a rezolva o sarcină 

într-o manieră planificată, respectiv la capacitatea de a inhiba comportamentele 

neadecvate în conformitate cu cerinţele activităţii. Această componentă s-a dovedit a 

fi relativ independentă calitativ de alte forme ale impulsivităţii, cum ar fi rapiditatea 

iniţierii unui răspuns [3], rezistenţa la frustrare sau incapacitatea de a amâna o 

recompensă imediată [5].  

Impulsivitatea şi neatenţia cu statut de construcție comportamentală sunt 

investigate prin observație, dar și prin alte modalități. Alessandri, S.M. [1] propune 

de observat participarea copilului la o activitate cu reguli. Marcovitz, S.E., Campbell 

S.B vizează caracterele de observare ale comportamentului: mişcări repetitive ale 

trunchiului, membrelor, degetelor, ridicarea de pe scaun; orientarea atenţiei spre alte 

aspecte decât cele relaţionate cu sarcina. Întreruperea colegilor sau a educatorului, 

vorbirea în timpul realizării unei activităţi, nerespectarea cerinţelor formulate de 

educator sunt criterii de observare comportamentală, înaintate de Abikaff, H.B. 

Schachar, R. Et al.  orientează spre observarea mişcărilor motorii fine, a mişcărilor 

motorii grosiere, interacţiunea negativă cu colegii sau pedagogii, alocarea resurselor 

spre alte aspecte decât cele relaţionate cu sarcina. Aceste modalităţi de 

operaţionalizare ale comportamentului sunt folosite pe larg în această cercetare. 

Realizarea sarcinilor individuale (teme, lucrări de control) poate constitui o sursă de 

informaţie a analizei comportamentale. Avantajele acestui tip de evaluare îl constituie 
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simplicitatea modului de colectare a datelor, iar analiza produselor activităţii unui 

copil se poate realiza atât  la început, cât și la finalizarea unei unităţii de observaţie. 

Procedura observaţiei exprimă frecvenţa de apariţie a unui comportament într-un 

interval de timp. Este binevenită în complexul instrumentelor de evaluare  a 

comportamentului și cronometrarea timpului ocupat în diferite activități, acţiuni ale 

copilului. Înregistrarea duratei este extrem de utilă, atunci când nu doar frecvenţa, 

dar şi desfăşurarea în timp a comportamentului constituie variabile semnificative ale 

analizei.  

Observarea comportamentului ne permite să stabilim caracteristicele 

interacţiunii acestuia în situaţii concrete. În acest context, se pot înregistra: 

manifestările şi schimbările poziţiei corporale, ale posturii, ale manipulării propriilor 

părţi ale corpului, ale gesturilor, ale fixării vizuale, ale activităţii de joc sau manifesta 

lipsa de joc etc. Destul de informativă este observarea comportamentului, atunci când 

copilul îşi schimbă mediile, așa ca adaptarea către şcoală sau implicarea în condiţii 

necunoscute, pentru a realiza o activitate. Deosebit de efective în evaluarea 

comportamentului sunt rezultatele măsurării produselor activităţii, fie cantitative, fie 

calitative, realizate de elev.  

În studiul comportamentului copiilor cu sindromul ADHD, am folosit, pe larg, 

analiza produselor activităţii. Pentru aceasta, s-a organizat un experiment care constă 

în următoarele: elevilor, li s-a propus în timp de 10 minute a pregăti, cu ajutorul 

foarfecelor, figuri (pătrate şi triunghiuri) din hârtie de diferite culori (verde, albastră 

şi roşie). La sfârşitul unei unităţi de observaţie (10 minute) a fost înregistrat modul de 

realizare a sarcinii: suma produselor realizate (a triunghiurilor, a pătratelor), 

consecutivitatea realizării, culorile folosite, etc. Rezultatele pentru copiii cu ADHD şi 

DT (dezvoltare tipică) sunt prezentate în Tabelul 1. 

Tabelul 1. Produsele activităţii realizate în timp 

Produsele, unitățile 

convenţionale 

ADHD,  

M±m 

DT,  

M±m 

t P >,< 

Pătrate 5,2±0,9 8,4±0,6 1,4 <0,01 

Triunghiuri 3,9±0,6 6,7±0,7 0,8 <0,01 

Alte forme 1,2±0,3 - 0,04 - 

Total 9,7±0,5 15,1±0,6 2,24 <0,01 

Utilizarea acestei proceduri de măsurare a demonstrat că toți copiii cu sindromul 

ADHD realizează mult mai puţine produse în activitatea propusă. Elevii în dezvoltare 

normală, după audierea instrucţiunii, şi-au construit un plan de realizare, care 

prevedea schimbarea consecutivă a pregătirii produsului (pătrat şi triunghi). Copiii cu 

ADHD au început activitatea, fără a se pregăti pentru aceasta, nu au realizat sarcina 

prin aplicarea principiului consecutivităţii pregătirii produsului (pătrat, triunghi). 

Aceşti copii, mai întâi, au produs 3-4 pătrate, apoi, au trecut la realizarea 
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triunghiurilor, iar, deseori, încep pregătirea unui produs şi, nefinisându-l, trec la altul. 

Se grăbesc, se mişcă să se informeze ce fac alți colegi, etc. Influenţa deficitului de 

atenţie, percepţia timpului inadecvat sarcinii au impact negativ asupra performanţei 

elevilor cu sindromul ADHD. Aceste date observaţionale ale comportamentului ne-au 

demonstrat că procesul operaţionalizării activităţii la copiii cu sindromul ADHD au 

particularităţi specifice acestei stări (număr mai mic de produse realizate, alocarea 

unui timp mai îndelungat pentru realizarea unui produs, schimbarea formei 

produsului, etc.). Prezenta procedură de măsurare ne-a dat posibilitatea să stabilim şi 

variantele de schimbare a consecutivităţii culorilor produsului realizat de copiii cu 

ADHD şi DT (dezvoltare normală). Copiii cu DT au realizat produse în toate cele 3 

culori propuse, iar copiii cu ADHD au folosit, cel mai frevcent, o culoare şi, numai 

uneori, două. Această situaţie, după părerea noastră, este dependentă de transferul 

deficitar de atenţie al copiilor cu sindromul ADHD. Copiii cu ADHD obosesc în 

primele minute ale activităţii şi, astfel, pentru a micşora această stare încep elaborarea 

altor forme de produse.  

Pentru cercetarea comportamentului, sunt propuse diferite variante de 

măsurători. Cel mai frecvent [1], în evaluarea sindromului ADHD este folosită 

înregistrarea unor comportamente nerelaţionate cu activitatea. Copiilor, li se 

propune să participe la o activitate organizată în baza unor cerinţe, reguli: să stea 

aşezaţi pe scaun, să asculte atent, să înşire pe hârtie cuvintele în scris, pronunţate de 

experimentator. Activitatea se realizează într-un interval temporal de 10 minute. 

Rezultatele au demonstrat că grupul de copiii cu ADHD şi DT s-au inclus în 

activitate la momentul propus pentru începere, ceea ce demonstrează că sindromul 

ADHD nu provoacă schimbări în perioada incipientă de includere în activitate, însă, 

după 2,1-2,3 minute de activitate conform regulilor, copiii cu sindromul ADHD au 

început să realizeze mişcări ale corpului 82%, ale membrelor – 78%, să se ridice de 

pe scaun – 62%, să vorbească în timpul realizării activităţii – 74%, să interacţioneze 

negativ cu colegii – 54%, să nu respecte cerinţele formulate de învăţător – 94%. Pe 

parcursul studiului, s-a cronometrat durata comportamentelor nerelaţionate cu 

activitatea propusă. Am stabilit ca, pentru copiii cu sindromul ADHD, durata 

comportamentelor neraţionale este de 5-6 minute, iar DT – 0,5-1,5 min. din perioada 

activităţii de 10 minute. S-a cronometrat durata timpului în care copilul nu este aşezat 

pe scaun și ea constituie 4,2-5,5 minute pentru ADHD şi 0,2 minute pentru DT. 

Destul de frecvent, copiii cu ADHD deranjează colegii. Această variabilă include 

discuţiile copilului cu cei din jur în timpul activităţii, distragerea atenţiei celorlalţi 

prin vocalizări, ridicarea mâinilor, loviri şi atingeri. Copiii cu sindromul ADHD 

deranjează colegii în medie de 12 ori în 10 minute, în timp ce copii DT – de 1-2 ori. 

Aceste rezultate ne demonstrează că copiii cu ADHD au incapacitatea de a se 

comporta într-o activitate şi dificultatea de a inhiba stimulii exteriori, care pot 

55



interfera cu activitatea. Pentru aceşti copii, este caracteristică o mai mică durată a 

atenţiei susţinute. 

Datele colectate arată că copiii cu ADHD sunt atenţi timp de 3-4 minute din cele 

zece ale duratei activităţii. Aceşti copii excelează, se focalizează pe alţi stimuli decât 

cei relevanţi pentru activitate. Copii cu DN sunt atenţi 8-9 minute în activitatea de 10 

minute. O altă variabilă cercetată, așa ca ridicarea de pe scaun, este printre cele care 

apar sistematic la copiii cu sindromul ADHD, în special, atunci când aceştia 

desfăşoară o activitate care solicită resurse atenţionale şi de autoreglare. Copiii cu 

sindromul ADHD au o rezistenţă mai scăzută la distractori, o mai mică durată a 

atenţiei susţinute şi deranjează permanent colegii în procesul realizării sarcinii. 

Rezultatele obţinute demonstrează că există o serie de variabile caracteristice 

comportamentului copiilor cu sindromul ADHD, variabile care necesită a fi incluse în 

modelul complex de evaluare a acestora. În acest scop, conform paradigmei de 

evaluare a copiilor cu sindromul ADHD, compartimentul a fost cercetat și în aspect 

pedagogic. Prin evaluarea pedagogică, s-a măsurat frecvenţa comportamentelor 

nerelaţionale cu activitatea, durata acestora, lipsa atenţiei vizuale, susţinute spre 

învăţător, durata lipsei atenţiei vizuale susţinute, mişcarea membrelor corpului pe 

scaun ş.a. Am comparat rezultatele în cele două eşantioane de copii cu ADHD şi DT ( 

dezvoltare tipică) (Tabelul 2). 

Tabelul 2. Diferențele în comportamentul copiilor cu ADHD şi DN 

Variabila indicator  DT ADHD t P <> 

Frecvenţa comportamentelor 

nerelaţionate cu activitatea 

2,76 17,0 1,5 P<0,06 

Durata rateurilor (în sec.) 3,44 13,7 1,3 P<0,01 

Ridicarea de pe scaun 3,83 12,8 0,7 P<0,01 

Durata în care copilul nu era aşezat  

(în sec.) 

3,51 13,8 1,2 P<0,01 

Numărul de figuri corect realizate 18,6 1,32 0,9 P<0,01 

Comparaţiile realizate între copiii cu ADHD şi DT indică diferenţe 

semnificative statistic la toate variabilele dependente. Includerea în modelul complex 

a procedurilor de observaţie comportamentală va da posibilitatea de a diferenţia copiii 

cu sindromul ADHD de cei cu DT. După cum ne-am aşteptat, copiii cu ADHD au 

manifestat mult mai multe comportamente nerelaţionate cu activitatea pe care o aveau 

de realizat, respectiv, demonstrând o hiperactivitate accentuată şi o rezistenţă mai 

scăzută la distractori. Probabil că factorii interindividuali, care au fost cercetați de noi 

(dezvoltarea motricităţii, coordonarea mişcărilor, percepţia timpului, oboseala 

cronică), ar fi putut influenţa performanţa copiilor cu sindromul ADHD. Posibil, nu 

mai puţină însemnătate în apariţia acestor comportamente o au relaţiile dintre atenţie 

şi canalele senzoriale, nivelul de dificultate al sarcinii şi durata acesteia. Sarcinile 
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realizate de copii au fost simple, desfăşurate timp de 10 minute, nesolicitând resurse 

majore de organizare cognitivă ale subiecţilor. Credem că, în sarcini mai dificile, cu 

un grad mai mare de încărcare cognitivă, o să regăsim diferenţe mult mai mari la 

nivelul performanţelor. Pierderea energiei psihomotore în urma acestor 

comportamente, lipsa unui control organizat al acestuia, rezistenţa joasă la distractori 

aduc la diferenţe semnificative între copiii cu ADHD şi cei cu dezvoltare tipică (DT). 
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STRATEGII PERSUASIVE ÎN DEZVOLTAREA PARTENERIATULUI 

EDUCAŢIONAL  

Globu Nelea, şef sector, doctor în ştiințe 

Institutul de Ştiințe ale Educației 

Un deziderat al şcolii de astăzi, conform actelor normative strategice, constă în 

consolidarea conexiunilor dintre educaţie şi diverse arii ale vieţii sociale în vederea 

responsabilizării societăţii (a tuturor actorilor implicaţi) pentru asigurarea coeziunii 

sociale şi oferirea unei educaţii de calitate. Studiile la nivel global demonstrează 

importanţa parteneriatelor în dezvoltarea proceselor din diverse domenii şi multiplele 

beneficii pe care acestea le comportă.  

Relevanţa parteneriatelor în domeniul educaţiei constă în faptul că interacţiunea 

între diferiţi actanţi interesaţi de acest domeniu are rezultate/efecte sinergice: sporirea 

calităţii serviciilor  educaţionale, creşterea eficienţei rezultatelor şcolare ale elevilor 

etc. Potenţialii parteneri ai şcolii pot fi:familia (partener tradiţional al şcolii), şcoala 

(ca instituţie socială transmiţătoare de valori), comunitatea (ca beneficiar al 

serviciilor educaţionale), agenţi educaţionali (elevi, părinţi, cadre didactice, 

psihologi, medici şi alţi specialişti), instituţii de cultură (universităţi, biblioteci, 

muzee, centre de cultură) şi alţi factori interesaţi în dezvoltarea instituţională a 

sistemului de educaţie. 

Susţinem că pentru  a asigura un parteneriat de succes este necesar corelarea 

componentelor: 

1. O viziune clară a viitorului dorit /scopului . 

2. Acţiuni sinergetice şi orientate către scop. 

3. O motivare şi o stare interioară care generează dorinţa partenerilor de a 

acţiona sinergetic. 

4. O comunicare deschisă şi permanentă între parteneri. 

Comunicarea reprezintă fundamentul dezvoltării personalităţii fiecărui individ, 

dezvoltării organizaţiilor, fundamentul realizării unor relaţii atât între indivizi, cât şi 

între organizaţii. Comunicarea este modalitatea prin care se construiesc punţi pentru a 

valorifica diverşi actori în folosul şcolii, familiilor şi comunităţii. Pentru edificarea şi 

responsabilizarea partenerilor comunicarea este o dimensiune cheie. Astfel, ne 

propunem să analizăm comunicarea în contextul asigurării/dezvoltării unor relaţii de 

parteneriat. 

Americanii Frank Dance şi Carl Larson au adunat 126 definiţii ale comunicării 

de la diverşi autori. După 20 ani de trudă, nici una dintre definiții nu s-a dovedit 

satisfăcătoare. Semantica termenului comunicare nu încape într-o definiție, dar 

fiecare definiție posibilă surprinde ceva ceea ce este comunicarea. Interesul 

cercetătorilor faţă de comunicare este justificat prin faptul că întreaga existenţă se 

rezumă la capacitatea de a comunica. 
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O sinteză a conceptului de comunicare,[1,2,3,5,9,10] reprezintă un 

proces/interacţiune/arta prin care o persoană-emiţătorul (sau un grup) transmite un 

conţinut conceptual (o atitudine, o stare emoţională, o dorinţă, etc.) unei alte persoane 

–receptorul sau unui alt grup, ce-şi asuma simultan sau succesiv rolurile de emiţători 

şi receptori, cu scopul de a o influenţa; a produce asupra acesteia anumite efecte 

(informare, convingere, modificare a comportamentului etc.). 

Ce înseamnă a comunica?  Sinteza mai multor cercetări [1, 2,3,10]  denotă: a 

comunica înseamnă „a fi în relaţie”, „a transmite şi recepţiona mesaje, a trimite 

stimuli şi a corecta răspunsuri pentru a-l face pe interlocutor să simtă, să gândească şi 

să se comporte într-un anumit fel”, „cunoaştere de sine şi stima de sine”, 

„conştientizarea nevoilor celuilalt”, „a şti să asculţi”, „a înţelege mesajul, a înţelege 

procesualitatea unei relaţii”, „a da feedbackul, a şti să exprimi sentimentele, asumarea 

rezolvării”, „a accepta şi depăşi conflictele” etc. Deci, sinteza noţiunii de comunicare 

deduce dimensiunea largă a acestui proces deloc simplu, care scoate în evidenţă nu 

numai transmiterea şi recepţionarea mesajelor, ci un proces de creare, menţinere a 

relaţiilor interumane, care stau la baza dezvoltării parteneriatelor educaţionale.  

Să delimităm conceptele „a vorbi” şi „a comunica”. Vorbirea, susţin E. Пассов, 

apud T.Callo, este exprimarea gândurilor personale în rezolvarea sarcinilor 

comunicative, iar comunicarea este întotdeauna interacţiunea oamenilor unul cu altul. 

A comunica nu înseamnă numai a informa/transmite/recepţiona idei, ci a construi 

rapoarte pe trei niveluri verbal (conţinutul subiectului), paraverbal ( caracteristicile 

vocii, volum, tonalitate, ritm, puritate, rafinament) şi non verbal (expresii şi micro-

expresii, care sunt generate la nivel conştient şi la nivelul subconştient(limbajul 

corpului, comunicarea vizuală, expresii psihice care denotă starea de spirit pozitivă, 

optimistă, sinceră, hotărâtă, gata de acțiune, etc.) Deci, în lipsa raportului verbal- 

nonverbal-paraverbal, doar vorbim.  

Există o puternica legătură între mesajul paraverbal şi cel verbal care se 

manifestă prin intervenţia primului provoacă intensificarea, slăbirea, distorsionarea 

sau anularea semnificaţiilor cuvintelor rostite. Până nu stăpânim în mod corect 

interpretarea semnalelor nonverbale şi limbajul paraverbal, alternarea tonurilor, 

varierea volumului vocii, articularea, accentul, ritmul vorbirii, pauzele, cuvântul şi 

contextul în care e plasat, nu suntem buni comunicatori. Astfel, persoana care doreşte 

să influenţeze pe cei din jurul său, să - i încurajeze, să - şi afirme autoritatea şi să - şi 

menţină controlul, să obţină aprobarea interlocutorilor, trebuie să înveţe să mânuiască 

mesajul paraverbal. Datele unui studiu în domeniul impactului comunicării arată că: 

influenţa limbajului nonverbal-55%, intonaţia-38% şi cuvintele spuse -7 %, anume 

acestea confirmă cheia succesului în comunicare. Aici am aminti afirmaţia lui A.S. 

Macarenco care s-a considerat un bun pedagog când a putut să spună elevului „vino 

încoace ”în 28 de moduri. Deci, orice comunicare trebuie construită astfel ca să aibă 
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o influenţă verbală maximal efectivă asupra interlocutorului/partenerului, asupra 

minţii şi emoţiilor lui, să-l impulsioneze la activitate în parteneriat. 

În cadrul parteneriatelor se utilizează toate cele 3 modalităţi de comunicare: 

orală (de exemplu: prezentarea ideii de parteneriat (obiective, rezultate așteptate, 

resurse necesare), stabilirea unor repere organizatorice,discutarea progresului în 

derularea parteneriatului, prezentarea rezultatelor parțiale beneficiarilor, comunității, 

medierea conflictelor, negocierea clauzelor, atribuțiilor și a responsabilităților etc.),  

scrisă (adrese, scrisori de informare, invitații de participare la evenimente, acord de 

parteneriat, rapoarte evaluative periodice etc.) şi comunicarea mediată de calculator 

(mesaje, proiecte, scheme etc). 

Reieşind din studiile realizate de noi, privind problemele instituţiilor şcolare 

care se confruntă cu  dezvoltarea parteneriatelor am putea menționa că una din 

probleme ar fi motivarea familiilor de a se implica în viaţa şcolii şi 

atragerea/convingerea altor parteneri sociali (agenţi economici, membri ai 

comunităţii) de a răspunde unor nevoi sociale ale şcolii şi ale elevilor. 

În soluţionarea situaţiei date se impun,în esenţă, forme de comunicare cu 

„partenerii” ca discursul şi dialogul, care contribuie la transmiterea mesajelor de 

ordin persuasiv, care urmăresc un obiectiv: să persuadeze. Persuasiunea, conform 

DEX-ului, este acțiunea, darul sau puterea de a convinge pe cineva să creadă, să 

gândească sau să facă un anumit lucru. Deci, persuasiunea vizează schimbarea de 

atitudine prin mijloace specifice. După Gh. Larson [4] „persuasiunea este crearea 

împreună a unei stări de identificare între sursă şi receptor ca urmare a utilizării 

simbolurilor”. Remarcăm ambiguitatea termenului în literatura de specialitate, 

confundat cu argumentarea sau cu manipularea, pentru a elimina aceste confuzii şi  a 

încerca să evidenţiem determinantele fenomenului de persuasiune.   

O viziune de sinteză  a definirii persuasiunii [4,7] ar viza următoarele: 

- acţiunea persuasivă se desfăşoară înăuntrul unui act autentic de comunicare, 

propus de emiţător şi acceptat ca atare de receptor;  

- elaborarea mesajului mobilizează inteligenţa şi abilităţile de comunicator ale 

emiţătorului;  

- mesajul este generat de intenţia emiţătorului de a propune şi a promova 

înaintea receptorului o idee/ opinie/ atitudine;  

- obiectivul este acela de a genera o atitudine favorabilă a receptorului în raport 

cu ipoteza avansată, de a îndemna spre un comportament prevăzut ca dezirabil de 

către emiţător şi asumat ca dezirabil de către receptor; gradul de relativitate al 

premiselor şi, deopotrivă, al concluziei este mai ridicat decât în cazul argumentării;  

 - intenţiile emiţătorului sunt transparente, sunt cuprinse explicit sau implicit în 

interiorul mesajului;  
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- mesajul este structurat în mod deliberat pe două planuri: planul raţional, care 

conţine ipoteza avansată şi informaţiile (argumentele) de ordin raţional care o 

sprijină; planul emoţional, care cuprinde toate elementele verbale sau nonverbale care 

contribuie la cizelarea relaţiei cu receptorul, potenţează cooperarea dintre parteneri şi 

eficientizează comunicarea; un mesaj care nu exploatează ambele planuri nu este 

persuasiv (este fie argumentativ, fie manipulator);  

- mesajul este receptat cu spirit critic (cu discernământ); modificarea atitudinii 

sau a comportamentului se va produce după ce receptorul a asumat, pe deplin sau cu 

amendamente, poziţia emiţătorului; 

 - rezultatul persuasiunii este în beneficiul ambelor părţi implicate. [7, pag. 37-

38] 

Menţionăm persuasiunea condiţionează o comunicare autentică care-i bazată, 

prin urmare, în mod necesar pe un principiu al cooperării. Paul Grice (1975) este cel 

care a statuat acest principiu ca fundamental în actul comunicării. Principiul 

cooperării se detaliază în patru “maxime” pe care fiecare dintre interlocutori trebuie 

să le respecte în desfăşurarea unei conversaţii, precum: 

1. maxima cantităţii: impune vorbitorului să ofere o cantitate suficientă, dar nu 

excesivă de informaţii.  

2. maxima calităţii: prevede obligaţia de a oferi informaţii adevărate/veridice şi 

relevante.  

3 maxima relaţiei: impune adecvarea la subiect, evitarea divagaţiilor şi a 

amănuntelor nesemnificative.  

4.maxima modalităţii: impune o exprimare clară, fără ambiguităţi generatoare de 

confuzii.[ibidem] 

Aceste maxime devin într-un fel obiective ideale pentru noi, cadrele didactice şi 

manageriale, foarte greu sau uneori imposibile de atins efectiv şi pe deplin, dar este 

important să le urmărim consecvent în actul de comunicare cu partenerii, deoarece 

sunt cheia succesului.  

În acest context propunem câteva tehnici eficiente de comunicare persuasivă:  

Tehnica Reciprocităţii. E ştiut faptul când cineva îţi dă ceva, reacţionăm imediat 

prin dorinţa de a-i da ceva în schimb. Orice proces de convingere are ca element 

central identificarea nevoilor /criteriilor de convingere a partenerului pentru a le 

satisface în măsura posibilităţilor şi apoi expunerea a ceea ce ne dorim. Momentul 

oportun este în prima parte a conversaţiei să le stabilim, apoi să trecem la discuţie şi 

crearea punții de legătură necesară oricărei comunicări. Astfel, dacă vrem să primim 

ajutor, spre exemplu, pentru un proiect de la un agent economic, să ne oferim mai 

întâi ajutorul nostru, cunoscând criteriile de motivare care îl preocupă pe partener. 

Reţeta de succes: să gândim, care ar fi primul pas pe care am putea să-l facem în 

stabilirea unei relaţii de parteneriat cu un agent economic. 
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Tehnica Validării sociale. Este demonstrat ca ceea ce este evident atunci cand 

luam o decizie in mod independent, devine mai puţin evident atunci cand trebuie sa 

luam decizia in prezenta altora, iar aceștia vad lucrurile diferit. Este demonstrat prin 

experiment faptul că dacă un om s-a oprit pe o stradă aglomerată şi se uită în sus timp 

de un minut, fără ca deasupra capului să fie ceva deosebit circa 40 % din pietoni se 

vor opri. Astfel reţetaar fi: să aducem exemple, arătându-le celor cu care discutăm, 

ale oamenilor asemănători cu ei care au realizat acţiuni/activităţi asemănătoare.  

Tehnica Asocierii. Oamenii de regulă preferă să spună da celor pe care îi plac 

ori celor în care au încredere, celor pe care-i respectă. Astfel, se explică faptul că  

folosim serviciile, ideile, produsele celora pe care îi simpatizăm şi avem încredere. La 

rândul său imaginea personală poate fi foarte mult susţinută de oamenii din compania 

noastră. Reţeta: a identifica parteneri din anturajul nostru pe care poţi miza.  

În stabilirea acordului de parteneriat propunem Modelul raţiunii ale 

interacţiunilor umane Wig-Wig (câştigă-câştigă) (din cele 6 identificate în literatura 

de specialitate) care reprezintă modelul persoanelor, pentru care soluţiile adoptate 

sunt reciproc avantajoase. Acest model se bazează pe următoarele caracteristici: viaţa 

este o arenă de cooperare şi nu de competiţie şi se axează pe paradigma  care afirmă 

că există destul pentru fiecare, succesul unuia nu se realizează cu preţul insuccesului 

sau excluderea altuia. Modelul cuprinde 5 dimensiuni interdependente ale vieţii:  

1. Caracterul (integritatea, maturitatea, mentalitatea abundenţei); 

2. Relaţii (relaţiile productive se bazează pe încredere); 

3. Acordurile care vizează: rezultatele dorite ( ce anume trebuie de realizat şi 

când), liniile directoare în cadrul cărora se obţin rezultate, resursele (umane, 

financiare, tehnice sau organizatorice), administrarea responsabilităţilor (standardele 

executării şi data evaluării) consecinţele (ce se va întâmpla în urma evaluării);  

4. Sistemele (sistem de colaborare pe bază de acord din care să rezulte 

recompensele relaţiei Wig-Wig);  

5. Metode (comunicarea empatică, punerea accentului pe profit/rezultat şi nu pe 

poziţie) [9]. 

Un model al interacţiunii umane acceptabil în relaţiile de parteneriat, după noi, 

este Modelul raţiunii Wig-Wig (câştigă-câştigă). 

Comunicarea persuasivă este un mijloc de stabilire şi menţinere a unor relaţii de 

parteneriat. Este important să conştientizăm faptul, dacă ne dorim să convingem pe 

cineva, mesajul trebuie să se focuseze pe cealaltă persoană. Credibilitatea imaginii 

agentului (charisma) constituie un factor cu greutate remarcabilă în actul de 

comunicare. O imagine carismatică facilitează instituirea unei relaţii favorabile de 

parteneriat şi, în consecinţă, potenţează forţa persuasivă a mesajului.  

Persuasiunea condiţionează o comunicare autentică care-i bazată, prin urmare, 

în mod prioritar pe principiul cooperării.  
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IMPORTANȚA LIMBAJULUI VIZUAL DIN PERSPECTIVA CULTURII 

ESTETICE LA STUDENȚII ARHITECȚI 

Hadji-Bandalac Mariana, doctorandă 

UPS ,,Ion Creangă”, Chișinău 

Rezumat. Lucrarea de față urmărește o sinteză și o analiză a importanței dezvoltării limbajului 

vizual, pornind de la ideea că vom reuși să asigurăm studenților arhitecți formarea culturii estetice, 

dacă vom conceptualiza procesul educațional în baza unui instrument teoretic-aplicativ de 

valorificare și dezvoltare a limbajului vizual  al studenților, pe temeiuri științifice, în contextul 

formării lor profesionale inițiale, determinat de cerințele integrării socioprofesionale. Pornind de la 

ideea  că limitele limbajului delimitează și limitele universului uman, conceptul de limbaj vizual 

capătă o dimensiune importantă în cercetările actuale în raport cu dimensiunile limbajului 

profesional al studentului arhitect, întrucât cunoașterea limbajului vizual marchează dezvoltarea 

culturii estetice a viitorului arhitect. Pentru studenții arhitecți este importantă capacitatea de a folosi 

limbajul vizual în funcție de contextul cultural, de a percepe semnificația codului vizual care poate 

avea un impact mult mai expresiv asupra receptorului-observator, având rolul de a transforma o 

nouă creație ce nu poate fi codată prin limbajul verbal. 

Termeni – cheie: limbaj, limbaj vizual, cultură  estetică, studenți arhitecți. 

 Tendințele educației postmoderne accentuează prioritatea creativității și 

dezvoltării culturii estetice în activitățile profesionale. Conform concepției actuale, 

formarea profesională pune un accent deosebit pe competențe și performanțe, 

dezvoltând studentul prin modele educaționale de gândire flexibilă, creativă și non-

standard. În viziunea noastră, responsabilitatea cadrelor didactice universitare este de 

a răspunde la această provocare prin dezvoltarea limbajului vizual al studenților 

arhitecți, în baza valorificării fundamentelor culturale ale esteticii, contribuind la 

structurarea competențelor artistico-plastice vizuale, intensificarea spiritului de 

observație, analiză, memorie, imaginație, improvizație, inovație etc. 

Așadar, prin racordarea la noul univers cognitiv, la modurile universale de 

învățare creativă, studenții arhitecți  își dezvoltă capacitatea de a gândi și exprima 

artistic prin linii, semne, simboluri, forme și culori, explorând dimensiunea limbajului 

vizual și acumulând o vastă cultură estetică profesională. Bineînțeles, cunoașterea 

limbajului vizual permite studenților arhitecți să însușească temeinic materia de 

studiu, utilizând eficient și corect noțiunile de bază, dar și capacitatea de a aprecia și 

valorifica frumosul cromatic, forma arhitecturală, asigurând tezaurul valorilor 

cultuale prin creativitate și inovație. Cu certitudine, în instituțiile superioare 

specializate în domeniul artei, precum și pentru studenții arhitecți, studiul limbajului 

vizual este o cerință obligatorie în educația sensibilității pentru frumosul autentic, iar 

realizarea acestui obiectiv necesită implicarea cadrelor didactice universitare, care au 

nevoie de programe și modele psihopedagogice științific argumentate, ceea ce 

justifică actualitatea cercetării noastre. 

 Analiza sensului etimologic al termenului limbaj prezintă un interes deosebit 

pentru cercetarea noastră, întrucât ne oferă o cale metodologică în expunerea 
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semnificației care apare atunci când constatăm multitudinea răspunsurilor la 

întrebarea „ce este limbajul vizual?”. În plus, caracterul polisemantic al conceptului 

prezintă deseori o confuzie, deoarece termenul  limbaj (<limbă, după fr.langage) 

desemnează fie vorbirea comună, curentă, fie limbajul specializat al diferitelor științe 

și profesii (limbaj pedagogic, matematic, filozofic, medical, tehnic etc.), fie un sistem 

de mijloace de expresie și procedee tehnice în domeniul artei [11, p. 168]. 

Definiția oferită de Dicționarul explicativ al limbii române (1998, volumul II, 

p. 572), pentru termenul limbaj, denotă: 1. Un sistem de comunicare alcătuit din 

sunete articulate, specific oamenilor, prin care aceștia își exprimă gândurile, 

sentimentele și dorințele; limbă, grai. 2. Limba unei comunități umane istoricește 

constituită. 3. Mijloc, bază de înțelegere. Mijloc de exprimare a ideilor sau a 

sentimentelor prin culoare, sunete muzicale etc. (limbaj artistic, limbajul muzicii 

etc.).  4. Sistem de caractere și simboluri folosit în programare.    

În această ordine de idei, T. Slama-Cazacu afirmă că limbajul real este: 1) un 

fenomen legat integral de persoană și de momentul exterior care o determină; 2) un 

proces sau un ansamblu de procese bazat pe necesitatea de a pune în acord capetele 

axei sale bipolare – emiterea şi receptarea, printr-o tehnică de organizare a expresiei 

şi a interpretării ei; 3) un fenomen legat de realitate, de viață, de societate (în sensul 

cercetării noastre de cultură estetică), adică un fenomen dinamic [10, p. 126]. Prin 

urmare, termenul limbaj a ajuns să fie asociat cu diverse utilizări și probleme 

specializate. De exemplu, Edward Redish și Eric Kuo au analizat problemele 

limbajului fizic și matematic în lucrarea „Language of physics, language of math: 

Disciplinary culture and dynamic epistemology”, prezentând modul în care studenții 

gestionează limbajul în raport cu obiectele vizate. 

De la  această ipoteză pornește și autorul Ion Popescu-Brădiceni, afirmând că 

limbajul, în sens larg, semnifică orice sistem sau ansamblu de semne care permite 

exprimarea sau comunicarea; o limbă reprezintă un ansamblu instituit și stabil de 

simboluri verbale, scrise sau desenate, pictate, sculptate, propriu unei comunități 

umane; un sistem de elemente interdependente care se susțin reciproc și care nu pot fi 

înțelese izolat [9, p. 6]. 

 În accepțiunea autoarei E. Țărnă, limbajul desemnează ceea ce este comun în 

modul în care toate ființele omenești folosesc cuvântul sau scrisul. Este uncuvânt 

folosit mai ales la singular; el reprezintă o aptitudine, îl putem defini drept orice 

sistem sau ansamblu de semne care permite exprimarea sau comunicarea; în sens 

strict, reprezintă o instituție universală și specifică umanității, care comportă 

caracteristici proprii [12, p. 9]. 

 Așadar, limbajul desemnează un sistem de semne, reprezentări abstracte 

generalizate prin intermediul cuvintelor, imaginilor, simbolurilor, referindu-se la 

diverse aspecte uzuale, fie vorbite, fie pictate, iar acest fenomen nu este niciodată un 
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aspect al cărui sens apare imediat, ci este unul elaborat, construit „artificial”  și în 

timp, având diverse semnificații estetice și culturale. Prin urmare, limbajul vizual 

deține propriile reguli și o gramatică specifică, ce necesită explicație pentru studenții 

arhitecți în scopul dezvoltării performanțelor la proiectarea și  elaborarea formelor 

vizuale. 

Limbajul vizual mai este numit și limbaj artistic, limbaj plastic sau pictural, 

fiind alcătuit din raporturi de culori, forme, linii și lumini, care au o particularitate 

semnificativă în fiecare operă. În acest context, este importantă afirmația Aureliei 

Chicu prin care face referință la limbajul plastic ca mijloc de exprimare prin culoare, 

prin linii,  puncte, forme [3, p. 12], dar și referințele la complexitatea limbajului 

artistic prezentate de către Șușală I. și Bărbulescu O., ca fiind:               1) sintactic - 

sistem de mijloace de expresie și de procedee tehnice care fac obiectul educației 

artistice plastice; 2) semiotic și semantic – repertoriul de forme-semne nelimitate, 

fixe, ale căror semnificații devin infinite prin preluare sau prelucrare [11, p. 167]. 

Evident, o operă de artă apare mereu cu un mesaj sau un conținut de idei 

neînțeles, chiar și pentru cei care au studiat la școala de arte plastice din fragedă 

copilărie. În acest sens, necesitatea de a cunoaște diferite coduri, de a descifra 

sensurile estetice și semnificațiile unei lucrări artistice este o problemă actuală pentru 

întreaga societate.  

 Potrivit artistului Marcel Breazu, care în studiile sale aduce în discuție mai 

multe perspective de percepție a artei  [apud, 11, p. 169], limbajul vizual, cu cât este 

mai expresiv, cu atât sensurile lui sunt mai multiple. În prezent, necesitatea de a 

cunoaște diferite coduri este un mesaj asumat din partea întregii societăți. Pe această 

dimensiune o amplă cercetare teoretică, practică și didactică o regăsim în publicația 

Mariei Acaso „El lenguaje visual”, care semnifică o realizare importantă în Educația 

Plastică din colecția „Artă și Educație”. În opinia autoarei, de obicei, este prezent un 

concept idealizat al imaginilor, pe care le înțelegem ca pe niște suprafețe inocente, ca 

pe niște sisteme neutre care ne plac sau nu. Imaginea este totuși un vehicul pe care 

cineva îl utilizează pentru ceva, de a transmite mesaje concrete, posedând și cel mai 

sofisticat limbaj vizual [13, p. 20]. 

După cum constatăm din cele expuse,  limbajul vizual contribuie la formarea 

ideilor proprii despre lume, deoarece prin aceasta, absorbim și creăm informație, un 

tip de informație specială, căpătată datorită simțului vizual [ibidem, p. 22]. Desigur, 

imaginile în limbajul vizual sunt ceea ce sunt cuvintele în limbajul scris: unitățile sale 

de reprezentare. Dacă un individ petrece în jur de trei ore pe zi privind televizorul, 

fără să contacteze cu imaginile orașului plimbându-se, citind o revistă sau luând 

micul dejun, am putea calcula ușor cantitatea produselor prezentate cu ajutorul 

limbajului vizual pe care îl consumăm în fiecare zi. Deși, de-a lungul istoriei noastre, 

limbajul vizual se utiliza ca vehicul de comunicare, cantitatea enormă de mesaje, care 
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astăzi se transmit prin sistemele media de comunicare, se datorează dezvoltării 

tehnologice, produsă în societățile occidentale începând cu anii ’60 [ibidem, p. 19-20 

]. Prin urmare,  putem afirma că această prezență este ceva caracteristic epocii noastre 

și că, odată cu evoluția tehnologiei, limbajul vizual este în continuă schimbare. În 

special, evoluția artei dovedește  aceleași tendințe pentru crearea noului, iar aceasta 

este o problemă actuală și pentru studenții arhitecți, mereu în căutarea noii viziuni, 

noilor tendințe. Ca rezultat al acestor expuneri, devine ușor de perceput că limbajul 

vizual are o dimensiune  cotidiană, care ne înconjoară și prin care intrăm în contact 

cu frumosul pe parcursul întregii vieți. Aceste tendințe prefigurează cunoașterea 

limbajului vizual modern, fiind determinat de dezvoltarea rapidă a tehnicilor 

avansate, iar, uneori, fiind o cauză a neclarității semnificațiilor limbajului vizual 

pentru studenții arhitecți. Astfel, în funcție de complexitatea limbajului folosit și de 

capacitatea de înțelegere a acestuia, studentul reușește să descifreze sensurile estetice 

într-o lucrare artistică. 

 Cercetătorul american Rudolf Arnheim, fiind un adept al empirismului lui 

John Locke, a avut contribuție de seamă ca promotor al fundamentului filozofic și 

interesului său pentru culoare, lumină, forme și percepții, expunând diverse ipoteze 

asupra culorii, formei, spațiului, expresiei, dinamicii etc. În accepțiunea autorului 

Rudolf Arnheim [1, p. 70], fie ea reprezentațională sau ”abstractă”, opera ,,ne spune 

ceva”; ea constituie o comunicare despre natura existenței noastre. La fel, un obiect 

util, bunăoară o clădire sau un ceainic, își explică funcția privirilor noastre. 

Simplitatea acestor obiecte implică, așadar, nu numai aspectul lor vizual în sine și 

prin sine, dar și relația dintre imaginea văzută și mesajul pe care ea trebuie să-l 

transmită.        

Potrivit autoarei Mariei Acaso, limbajul vizual este codul specific al 

comunicării vizuale, fiind un sistem cu ajutorul căruia putem enunța mesaje și primi 

informație [13, p. 25]. 

În opinia lui Rene Huyghe, evoluția artei dovedește faptul că există o parte din 

acest limbaj profund ce nu poate fi auzit de o ureche străină. Mai întâi, educația și 

împrejurările, obiceiurile căpătate, experiențele trăite constituie, puțin câte puțin, 

începând cu baza comună  aproape tuturor oamenilor, aceste particularități de loc, de 

epocă și de mediu care se suprapun și le modifică. Fiecare civilizație determinată are 

o acțiune diferită, în care instinctul și atavismul își au, fără îndoială, rolul lor [6, p. 

428]. Prin urmare, delimitând limbajul artistic, în speță cel al imaginilor plastice, de 

limbajul cuvintelor, Rene Huyghe atrage atenția că ,,limbajul imaginilor acoperă o 

zonă a vieții interioare diferită de cea a ideilor din care se nutresc cuvintele. Aceste 

limbaje nu desemnează întotdeauna aceleași realități și nu folosesc aceleași mijloace” 

[Ibidem, p. 429]. 
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În sprijinul aceleeași idei, Constantin Cucoș afirmă că efortul de 

,,operaționalizare” a limbajului artistic, de degajare a unităților semnificante, 

concrete, nu este o problemă pur tehnică, ci și una axiologică, în care apare 

cercetătorul, în calitate de subiect valorizator, iar intuiția intelectuală și chiar o 

filosofie implicită își spune limbajul. Procesul de ,,pregătire” a limbajului artistic este 

infuzat de parametri ce țin de înclinațiile și gusturile cercetătorilor, de un anumit 

climat cultural, de materia ideologică a unei epoci [5,  p. 54]. 

În viziunea autoarei M. Acaso, dintre toate sistemele de comunicare folosite de 

ființa umană, limbajul vizual este cel ce are un caracter mai universal, adică, 

reprezintă un mesaj emis prin comunicarea vizuală înțeles de poporul diferitor culturi 

într-o proporție foarte mare. Procentajul neînțeles este modificat contextual privind 

componentul de bază, spre exemplu, culoarea poate avea semnificații diferite, în 

funcție de cine citește imaginea și unde [13, p. 28].    

În același context, autoarea T. Callo examinează funcția comunicativă a 

limbajului prin prisma celor trei ipostaze ale acestui act, în special, cu accente pe 

ipostaza ”locutorie,, a limbajului, când enunțarea poate servi atât unor scopuri 

imediate, cât și unor scopuri mai îndepărtate [2, p. 24]. 

În opinia autorului D. Mihăilescu [8, p. 13], limbajele, ca formă de manifestare 

individuală și colectivă, sunt sisteme de comunicare funcționale, constituite într-un 

lung și complex proces psiho-social. Privind lumea obiectivă și subiectivă, precum și 

a sistemului de codificare, limbajele  pot fi împărțite ab initio, în sonore și vizuale. 

Din prima categorie face parte comunicarea prin vorbire, sunete și zgomote, iar din a 

doua, comunicarea prin pictură, grafică și sculptură și prin expresii mimico-gestuale, 

toate având la bază funcții simbolice corespunzătoare.  

În viziunea noastră, educația studenților arhitecți din perspectiva valorilor 

estetico-culturale este în acord  cu următoarele competențe:      

 asimilarea gramaticii artei vizuale;  

 dezvoltarea imaginației și creativității în scopul realizării proiectelor, 

lucrărilor artistice; 

 descoperirea și analiza studierii diverselor tehnici și moduri de exprimare a 

marilor maeștri ai artelor vizuale;  

 utilizarea limbajului vizual în scopul exprimării corecte; 

 formarea aptitudinilor și capacităților de percepere a limbajului vizual; 

 promovarea valorilor culturale prin prisma limbajului și a artei vizuale. 

 În opinia noastră, studentul arhitect trebuie să țină cont de observațiile 

transmise de limbajul vizual, să descifreze sentimentele și ideile pe care acestea le 

comunică prin semnificația fiecărui semn, simbol etc., să vorbească despre exegezele 

specifice și despre tipurile de interpretări pe care cultura estetică le generează. 
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Așadar, studentul arhitect trebuie să recurgă la o înțelegere profundă a limbajului 

vizual utilizat atât în lucrările analizate din programele de studii, cât și în cele 

personale, enunțând propriul punct de vedere într-o formă de limbaj expresiv, iar 

obiectivele acestui mod de a înțelege limbajul vizual sunt, deopotrivă, critice și 

constructive. Pe de altă parte, studentul arhitect trebuie să apeleze la strategii și 

tehnici riguroase de analiză, axate pe semnificații logice și conceptuale, menite să 

accentueze vraja pe care o exercită asupra noastră limbajul vizual. 

În acest context, A. Iorgulescu insistă că valorile măsoară nivelurile de 

civilizație ale societății, dimensionează capacitățile creatoare ale omului, dau sens și 

finalitate acțiunilor acestuia, concretizând, în realitatea practică, scopurile, intențiile, 

proiectele, dorințele și idealurile prezente în orice tip de atitudine umană [7, p. 24]. 

În concluzie, limbajul vizual a fost cercetat și analizat în diverse domenii: 

pedagogie, matematică, fizică, chimie, psihologie, estetică, filologie, muzică,  teatru, 

cinematografie, arte vizuale etc. Fiecare domeniu utilizează limbajul propriu de 

exprimare, elemente teoretice și metodologice, concepții, idei, noi tendințe în 

dezvoltarea vizualului.  În matematică și fizică limbajul  dispune de cifre, semne, 

simboluri; în muzică – de note, portativ, cheia sol;  în artele vizuale și, anume în 

cromatologie, dispune de spectru de culori, forme, linii și altele. În acest mod, 

constatăm că interpretarea limbajului vizual este diferită, fapt care se datorează 

diversității de utilizare a semnificațiilor și a nivelurilor fenomenului, ca atare. Pentru 

studenții arhitecți, limbajul vizual este un instrument de lucru, care permite 

exprimarea nivelului de cultură estetică, dar și rezolvarea numeroaselor probleme în 

activitățile de formare profesională. Cunoașterea limbajului vizual indică spre o 

activitate dinamică din perspectiva formării culturii estetice pentru studenții arhitecți, 

axată pe dezvoltarea  anumitor competențe profesionale, având o utilizare largă și 

concretă în crearea produselor arhitecturale. Reieșind din cele menționate, precizăm 

că procesul instructiv-educativ din cadrul facultății de arhitectură trebuie să fie 

orientat și spre formarea  limbajului vizual din perspectiva culturii estetice, realizat în 

baza unei metodologii științifice, creând, astfel premisele unor succese profesionale 

preconizate, dar și din dorința studenților de a utiliza un limbaj vizual de calitate, 

fapte ce se vor reflecta asupra calității creațiilor arhitecturale. 
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PROIECTAREA CURRICULARĂ AXATĂ PE COMPETENŢE 

Lungu Viorelia, conferențiar universitar, doctor în științe 

Catedra Psihopedagogie şi Educaţiei Preşcolară, UST 

 Conceptul de curriculum este termen vehiculat pe plan mondial la nivelul 

diferitelor structuri şi instituţii educaţionale, în rândul specialiştilor şi al 

practicienilor. Cu toate acestea sunt ridicate un şir de întrebări de ordin metodologic, 

teoretic şi praxiologic. Această situaţie poate fi explicată prin lipsa experienţei 

teoretice şi practice de proiectare, ceea ce generează confuzie în rândul cadrelor 

didactice, dar problema dată persistă și în rândurile responsabililor de politica 

educaţională. Explicația poate fi și faptul, că termenul are un câmp larg de 

cuprindere.  

      Curriculumul ca şi concept este definit în literatura de specialitate din perspective 

diferite: 

a) Perspectiva învăţării sistematice a disciplinelor şcolare - axată pe formularea 

obiectivelor educaţionale şi a conţinuturilor necesare atingerii acestora; 

b) Perspectiva centrării pe cel ce învaţă - evidenţiază respectarea particularităţilor 

individuale şi de vârstă, a intereselor şi experienţelor formabilului; 

c) Perspectiva centrării pe procesul de elaborare – prezintă dezvoltarea procesului, 

a etapelor de proiectare curriculară; 

d) Perspectiva comprehensiunii şi ameliorării societăţii – are scopul de a facilita 

integrarea socială şi eficientă a celui ce învaţă; 

e) Perspectiva sistemico-holistică valorifică sistemic multiplele interacțiuni stabilite 

între componentele procesului de învăţământ [ 3]. 

 Din literatura de specialitate internaţională identificăm abordarea curriculară din 

perspectiva: 

a) Curriculum centrat pe conţinut - promovează stabilirea a cât mai multe discipline 

şcolare în dezvoltarea cunoştinţelor şi abilităţilor formabililor; 

b) Curriculum ca experienţă de învăţare – planificarea şi ghidarea experiențelor 

pozitive de învăţare pentru formabili. Astfel, finalităţile proiectate să aibă drept 

sursă reconstrucţia sistematică a cunoaşterii; 

c) Curriculum centrat pe obiective ( Bloom; Tyler) [apud 8, p.53] – exprimă 

importanţa stabilirii şi formulării finalităţilor educaţionale, care trebuie să ghideze 

procesul de predare-învăţare –evaluare; 

d) Curriculum ca plan de instruire – centrat pe importanţa şi rolul în organizarea 

procesului de învăţământ a produselor curriculare: programe, planuri, proiecte; 

e) Curriculum ca abordare non-tehnică [5]– promovează flexibilitatea curriculară, 

respingând ideea de plan şi susţinând fundamentarea socială a curriculumului axat 

pe dezvoltarea gândirii critice, curriculum proiectat în şcoală, bazat pe libertatea 

instituţiilor de învăţământ. 
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 În acest sens, S.Cristea îmbină abordările curriculare de mai sus, prezentînd ca 

prioritate primă a fi obiectivele din care este determinată alegerea conţinuturilor, a 

experienţelor de învăţare, a strategiilor de organizare a învăţării şi a modalităţilor de 

evaluare a rezultatelor. Astfel, autorul afirma că, funcţia de bază a curriculumului 

constă în optimizarea proiectării pedagogice la nivelul raporturilor dintre 

dimensiunea funcţională, teleologică, axiologică a educaţieie, instruirii şi cea flexibilă 

metodologică, adaptabilă la context deschis [ 1, p.746-747] . 

 În accepţiune modernă, Bocos M., defineşte curriculumul ca un proiect pedagogic 

care valorifică multiplele şi complexele interdependenţe  a următoarelor componente: 

conţinuturi, obiective educaţionale  generale, strategii de predare-învăţare-evaluare [ 

3 ]. 

 Paralel cu cercetările din Romănia, Enciclopedia Internaţională a Educaţiei [10,  

p.1164-1168] identifică trei direcţii în proiectarea curriculară ca surse:  

- conţinuturile şi organizarea disciplinelor şcolare; 

- elevii şi caracteristicile acestora, particularități; 

- societatea. 

 În esenţă, perspectiva de proiectare curriculară axată pe parcurgerea 

conţinuturilor  valorifică mai puţin cadrul didactic, elevul, formarea competenţelor 

acestuia şi dezvoltarea motivaţiei pentru învăţare, acestea devin obiectivul secundar. 

Dar flexibilizarea acestei viziuni au obiectivat pluridisciplinaritatea şi 

interdisciplinaritatea.  

În acest mod, conţinuturile nu mai sunt separate artificial, ci sunt studiate 

integrat. 

 Centratea pe elev valorifică opţiunea acestuia pentru învăţare, conform 

intereselor şi capacităților –esenţiale pentru dezvoltarea abilităţii de învăţare pe tot 

parcursul vieţii. Design-ul curricular  promovează învăţarea organizată de către elev – 

act personalizat şi relevant pentru cel ce învaţă. 

 Societatea este o sursă în fundamentarea proiectării curriculare, având ca bază 

prospectarea evoluţiei societăţii cu scopul pregătirii formabililor pentru a face faţă şi 

a se adapta la societatea în care trăiesc.  

 Practicile de proiectare care valorifică societatea ca mediu social şi cultural la 

nivel naţional şi european promovează globalizarea, care revendică anumite 

standarde. 

 O altă abordare a proiectării curriculare este centrarea pe standarde, prin care 

se promovează limite pe care cel care învaţă trebuie să le atingă în cadrul 

disciplinelor şcolare şi în diferite trepte ale şcolarizării. Astfel, de la nivelul 

Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării, sunt stabilite diverse standarde [9 ] pe 

care toţi formabilii, la nivel naţional, trebuie să le atingă după un anumit interval de 

timp. 
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Prin abordarea curriculară centrată pe proces se promovează importanţa 

procesului de învăţare al formabililor. Important din această perspectivă este 

elementul central - formabilul, cu caracteristicile sale individuale (cognitive, afectiv-

emoţionale şi psihomotorii) şi specificul procesului său de învăţare. În baza acestor 

consideraţii, finalităţile curriculumului, conţinuturile, strategiile de instruire şi 

evaluare se stabilesc prin raportarea la formabil. 

 Toate rezultatele sistemului educaţional pot fi observate pe termen lung în context 

social, economic şi cultural care au un rol foarte important, dar trebuie de urmărit cu 

atenţie dacă actualele perspective curriculare se dovedesc funcţionale. 

 Noţiunea de curriculum este multidimensională, acest concept se poate defini 

printr-o familie de termeni, în cadrul căreia fiecare are propria sa legimitate dar nici 

unul, în mod izolat, nu mai este sufucient pentru a exprima esenţa curriculum-ului 

care nu este un concept static, ci unul care cunoaşte creşteri şi îmbogăţiri succesive 

[8, p.12].  

 În viziiunea sistemică de proiectare sunt identificate modele de proiectare 

curriculară centrate pe competenţe.  

  În acest context, în proiectarea Curriculumului Naţional este nevoie de un sistem 

al principiilor de proiectare: 

a) principiul funcţionalităţii; 

b) principiul coerenţei; 

c) principiul flexibilităţii; 

d) principiul egalităţii şanselor, al accesibilităţii şi centrării pe cel ce învaţă; 

e) principiul învăţării eficiente şi independente; 

f) principiul valorificării feedbak-ului. 

 Proiectarea curriculumului disciplinar se realizează urmărind formarea 

competenţelor cheie sau profesionale, prin integrarea coerentă a cunoştinţelor, 

abilităţilor şi atitudinilor relaţionate cu conţinuturile de ordin cognitiv, acţional şi 

atitudinal, fără a fi suprapuse conţinuturile între disciplinele înrudite. 

 Esenţial este și oferirea posibilităţii celui ce învaţă de a selecta singur, sau 

îndrumat, în funcţie de propriile interese şi nevoi, diverse discipline din aria orientării 

profesionale sau a specializării, oferindu-le în aceleaşi timp şi posibilitatea de a 

aprofunda anumite conţinuturi sau de a recupera eventualele dificultăţi întâmpinate în 

învăţare. Totodată, proiectarea curriculară centrată pe competenţe facilitează 

învăţarea independentă şi eficientă, dezvoltând gândirea critic-reflexivă a acestora, 

abilităţile de organizare a propriei învăţări şi a celei de rezolvare de probleme. 

 În argumentarea importanţei şi necesităţii curriculumului axat pe competenţă, 

esenţială este abordarea curriculară centrată pe rezultatele învăţării, în care şe 

schimbă accentul de pe conţinuturi pe finalităţile educaţiei, văzute ca rezultate 

anticipate ale învăţării celui ce învaţă, descrie ţintele de atins. 
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 În conformitate cu p.2.2.2 din Ghidul de evaluare a programelor de formare 

continuă [ 4, pag.17-18], una din cerințe în evaluarea curriculumului este că se va 

analiza curricula prin prisma atingerii rezultatelor învățării axate pe formarea de 

competență.  

 Competenţele generale, descrise ca rezultate personale şi profesionale, reprezintă 

o combinaţie dinamică de atribuţii, abilităţi şi aptitudini care pot fi specifice sau 

generice. Formarea acestor competenţe este scopul programelor educaţionale.  

Analiza lucrărilor lui W. Kouwenhoven [8], identifică o serie de caracteristici 

ale curriculumului centrat pe competenţe care: este orientat spre practica 

profesională;  este centrat pe elev; are o abordare constructivistă; rolul profesorului 

este de a ghida procesul de învăţare al formabilului; promovează crearea unor situaţii 

de învăţare axate pe formarea competenţelor; este implicit centrat și pe dezvoltarea 

competenţelor transversale, generice; evaluarea este centrată pe competenţe. 

 Cu referire la proiectarea curriculumului disciplinar, etapa definitorie o reprezintă 

stabilirea finațităţilor educaţionale formulate în termeni de competenţe cheie sau 

competenţe profesionale. 

 Etapa formulării competenţelor este concomitentă cu etapa identificării 

competenţelor derivate, a componentelor structurale ale acestora: cunoştinţe, abilităţi, 

atitudini, precum şi stabilirea descriptorilor competenţelor derivate. 

 Competenţa reprezintă capacitatea dovedită de a selecta, combina şi utiliza 

adecvat cunoştinţe, abilităţi şi alte achiziţii (valori şi atitudini), în vederea rezolvării 

cu succes a unei categorii de activitate de muncă sau de învăţare, precum şi pentru 

dezvoltarea profesională şi personală în condii de eficacitate şi eficienţă [ 7, p.9]. 

 Competenţe derivate sunt asemenea competenţelor, capacitatea de a selecta, 

combina şi utiliza adecvat cunoştinţe, abilităţi atitudini, însă sunt cu un grad mai 

scăzut de generalizare, iar interacţiunea dialectică a acestora, mai mult decât suma 

lor, conduce la formarea deplină a unei competenţe. 

 Cunoştinţele sunt componenta structurală a unei competenţe sau a unei 

competenţe derivate, ce reprezintă informaţii, fapte, concepte şi teorii specifice 

disciplinei, ele fiind rezultatul unui demers de procesare şi abstractizare. 

 Abilităţile sunt componeta structurală a unei competenţe şi a unei competenţe 

derivate şi se referă la capacitatea formabilului de a aplica şi utiliza în practica 

educaţională cunoştinţele însişite, iar pe baza acestora de a rezolva probleme şi de a 

realiza diverse sarcini de ordin pedagocic. 

 Atitudinile sunt componenta structurală a unei competențe şi a unei competenţe 

derivate şi reprezintă predispoziţii individuale de a evalua ca fiind favorabile sau 

nefavorabile – diverse aspecte ce privesc câmpul educaţional. 

 Cu referire la descriptorii competenţelor derivate, aceştea reprezintă descrierea 

din punct de vedere calitativ a fiecărei componente structurale a unei competenţe 
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derivate (cunoştinţe, abilităţi, atitudini), suma tuturor descriptorilor competenţelor 

derivate reprezentând în fapt descrierea globală, calitativă a unei competenţe, în 

abordare sistemică. Astfel, indică în maniere operaţionale, rezultate aşteptate pentru 

fiecare etapă de formare a unei competenţe, constituind în acelaşi timp repere 

principale pentru evaluarea secvenţială şi sumativă a formării competenţelor. 

 Etapei complexe de identificare şi formulare a competenţelor îi urmează etapa de 

stabilire a conţinuturilor curriculare. 

 Conţinuturile vehiculate ce se raportează la cunoştinţe şi conduc la formarea şi 

dezvoltarea acestora sunt conţinuturile de ordin cognitiv. Astfel, în contextul 

proiectării curriculumului disciplinar, definim conţinuturile cognitive ca fiind sisteme 

de cunoştinţe (declarative, procedurale, condiţionale şi metacunoştinţe) cu rol în 

facilitarea însuşirii, înţelegerii, explicării, interpretării şi resemnificării de către 

formabil a diverselor fapte, concepte şi teorii. 

 Conţinuturile atitudinale sunt sisteme de cunoştinţe ce au roluri de ghidare, 

formare şi dezvoltare axiologică şi motivaţională a formabilului în contextul 

exercitării acţiunilor, al studierii disciplinelor și al educaţiei, considerat global. 

 Modelul curricular axat pe competenţe prin structura sa acţionează la următoarele 

niveluri: 

a) nivelul disciplinei de învăţământ; 

b) nivelul unităţii de învăţare; 

c) nivelul activităţii instructiv-educative/nivelul lecţiei; 

d) nivelul individual al elevului şi al activităţii lui de învăţare 

  În continuare propunem o secvență de proiectare curriculară pentru o unitate de 

învățare din disciplina Proiectarea cuuriculară:  

Tab.nr.1 Secvență a unei unități de proiectare curriculară 

Subiectul 1. Politicile educaționale cu privire la curriculum 

                                                Competențe derivate    +     conţinuturi 

Competențe derivate Unităţi de conţinuturi 

 Definirea noţiunilor-cheie: obiectul pedagogiei, 

categoriile pedagogiei universitare. 

 Caracterizarea prevederilor Procesului de la 

Bologna  

 Fundamentarea avantajelor aderării Republicii 

Moldova la acest Proces. 

 Analizadocumentelor de politici cu privire la 

Procesul de la Bologna şi dezvoltarea 

învăţămîntului superior; 

 Stabilirea aspectelorîn plan retrospectiv a 

reformelor în învăţămîntul superior din 

Republica Moldova. 

 Deducerea tendinţelor dezvoltării sistemului de 

Politicile Internaționale cu referire la 

documentele reglatoare ale 

învățământului 

Politicile naționale 

Politicile universitare 

Calitatea procesului de formare continuă. 

 

Termeni-cheie: sistemul de învăţămînt 

superior, structurarea învăţămîntului 

superior pe trei cicluri, Procesul de la 

Bologna: cadrul calificărilor, credite 

transferabile, mobilitatea, dimensiunea 

europeană, pedagogie universitară, 

proces educaţional, calitate. 
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formare continuă în RM în dependență de 

politicile UE; 

 Aprecierea calității procesului de formare 

continuă din Republica Moldova în baza 

criteriilor proprii; 

 Din tabelul nr. 1 se vede  corelarea competențelor derivate la conținuturi.  

 Pentru a  fi clar văzută proiectarea unității de învățare conform nivelul activității 

instructiv/educative și nivelul individual al formabilului și al activității lui de 

învățare, propunem următorul tabel: 

Tab.nr.2. Forme și strategii de organizare a activității didactice la o unitate de 

învățare 

Forme şi strategii de organizare a activităţii didactice 

Nr.d/o Forme de 

organizare/tipur

i de evaluare 

Nr. 

ore 

Strategii şi activităţi didactice 

dominante  

Asigurarea 

didactică 

1. 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

    4. 

Curs 

introductiv/integ

rativ 

 

Seminarul de 

dezvoltare  

 

 

 

 

Activitatea 

individuală 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluarea 

continuă 

2 

 

 

2 

 

 

 

 

 

12 

 Prelegere clasică 

 Express-dezbateri 

 

 Caracterizarea documentelor de 

Politici Educaţionale cu privire la 

Învăţămîntul Superior  

 Training-ul ,,Turul Galeriei” 

 Convorbire generalizatoare 

 

 Analizadocumentelor de politici cu 

privire la Procesul de la Bologna şi 

dezvoltarea învăţămîntului superior; 

 Deducerea tendinţelor dezvoltării 

sistemului de formare continuă în RM 

în dependență de politicile UE; 

 Studierea notelor de curs 

 

 Evaluarea prin probe orale: 

chestionare, teste 

Activităţi de evaluare: 

 Definiți noțiunea de  politici  

educaționale, curriculum (cunoștințe); 

 Deduceți tendinţele dezvoltării 

sistem;ului de formare continuă în 

RM în dependență de politicile UE 

(aptitudini); 

 Apreciați calitatea procesului de 

formare continuă din Republica 

Moldova în baza criteriilor proprii 

(atitudini). 
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 Tabelul nr.2 evidențiază diferite forme de organizare a activității didactice, 

strategii și activitatea individuală a formabilului. Totodată, în același tabel se observă 

proiectarea evaluării conform competențelor derivate (cunoştinţe, aptitudini, 

atitudini). 

 În concluzie, rezultă că proiectarea curriculară trebuie abordată cu maximă 

responsabilitate şi deliberare deoarece aceasta trebuie să asigure premisele unei 

educaţii funcţionale din punctele de vedere al facilitării traseelor de învăţare ale 

elevilor şi a formării competenţelor acestora. Proiectarea curriculară devine nu doar 

un proiect de organizare a educaţiei formale, ci un proiect de dezvoltare şi devenire 

umană. 
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METODE APLICATE ÎN ORGANIZAREA ACTIVITĂȚILOR CU PĂRINȚII ÎN 

CONTEXTUL PROMOVĂRII PARTENERIATULUI ŞCOALĂ-FAMILIE 

Orîndaş Lilian, cercetător 

Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei 

Rezumat. În articol sunt prezentate metode de organizare a activităților cu părinții, beneficiile 

participării părinților la aceste activități și motivarea părinților pentru a participa la activitățile 

desfășurate în grup. 

Educația parentală este o formă de intervenție socială, care urmărește să 

transmită părinților, prin intermediul cursurilor la care aceștia participă, cunoștințe și 

informații cu scopul dezvoltării abilităților și competențelor parentale care sunt 

eficiente pe termen lung. 

Obiectivul principal al activităților de educație parentală: 

 de a-i face pe părinţi conştienţi de importanţa rolului pe care îl au 

în susţinerea creşterii şi dezvoltării acestuia; 

 de a-şi îmbunătăţi sau modifica, chiar, unele cunoştinţe, atitudini, 

înţelegeri/viziuni şi practici de îngrijire şi educaţie în conformitate cu 

recomandările psiho-pedagogiei moderne [2, p. 20-41]. 

Organizarea și desfășurarea activităților de grup cu părinții are la bază 

principiile învățării experiențiale și a interacțiunii participative, unde beneficiarii au 

un rol activ, sunt implicați în sensul emiterii de idei cu privire la relaționarea pozitivă 

cu copilul, discută, pun la îndoială, argumentează. 

În acest sens, în cadrul întâlnirilor cu părinții vor fi utilizate mai multe metode 

de lucru necesare atât pentru realizarea coeziunii grupului - jocuri de intercunoaștere, 

jocuri energizante, cât și metode pentru o bună înțelegere și aplicabilitate a 

informațiilor prezentate (demonstrația, jocul de rol, discuția, lucru individual, lucrul 

pe grupe mici). Un punct important îl constituie împărtășirea experienței proprii, iar 

facilitatorul poate să încurajeze părinții, fiind primul care realizează acest lucru. 

După realizarea activității sau la final de sesiune se recomandă inițierea unei 

discuţii prin care formatorul şi participanţii analizează activitatea, experienţa creată 

de acea activitate, implicaţiile în raport cu viaţa reală. Discuția sau debriefingul este 

un moment în care luaţi distanţă de exerciţiu, revedeţi obiectivele prestabilite şi 

folosiţi timpul pentru a sintetiza idei, a trage concluzii şi a pune întrebări legate de 

experienţa unui exerciţiu [5, p.3-5]. 

În cadrul unei activităţi educative, discuția de final este alcătuită dintr-o serie de 

întrebări care sunt construite succesiv. Adesea, acest lucru înseamnă a porni de la 

experienţa creată de exerciţiu la a conceptualiza ceea ce s-a învăţat [1]. Aspecte 

prezente în debriefing: 

 Acţiunile care s-au întreprins în timpul exerciţiului; 

 Emoţiile implicate; 
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 Dinamica grupului; 

 Legătura cu viaţa reală; 

Secvenţa logică 

 Ce s-a întâmplat în timpul activităţii şi cum s-au simţit? 

 Ce au învăţat despre ei înşişi? 

 Ce au învăţat despre aspectele abordate prin această activitate? 

 Cum pot să continue şi să folosească ce au învăţat? 

 Debrifingul/ discuția este o parte centrală şi foarte importantă a activităţii 

şi necesită timp. 

 Nu este o evaluare a activităţii. 

 Îşi pierde sensul dacă nu este suficient sau este prea mult. 

 Nu are scopul doar de a confirma obiectivele formatorului sau pentru a 

face legătura cu alte sesiuni. 

 Trebuie planificat, însă poate fi flexibil. 

 Nu trebuie să ne fie frică de discuţie – aceasta este un moment în care 

oamenii reflectează asupra a ceea ce s-a întâmplat şi ceea ce ei au învăţat, 

în felul lor [3, p.80-96]. 

De asemenea, părinții primesc teme pentru acasă (cum ar fi analiza funcțională a 

unui comportament, observarea comportamentelor funcționale ale copilului în diverse 

contexte, întocmirea grilei de observare a abilităților emoționale ale copiilor, 

întocmirea unei liste de sugestii pentru petrecerea timpului liber cu copilul etc.). 

Recapitularea, atât la final de sesiune, cât și la începutul fiecărei sesiuni (mai cu 

seamă pentru că nu toți părinții participă la toate sesiunile), este foarte importantă în 

desfășurarea sesiunilor. 

La finalul cursului de formare oferiți familiei/părinților diplomă de absolvire a 

cursului „Educația parentală”. Pe verso puteți scrie abilitățile pe care le dezvoltă sau 

un angajament al părinților. 

Monitorizarea pe parcursul cursului 

Monitorizarea pe parcursul cursului se poate realiza cu ajutorul unor fișe 

individuale de lucru pe care părinții le completează la fiecare sesiune, răspunzând la 

un set de întrebări, cu ajutorul temelor pentru acasă, a discuțiilor și întrebărilor, prin 

rezolvarea de exerciții, inclusiv pe baza unor studii de caz. 

Această componentă de documentare a progresului înregistrat la fiecare sesiune 

de lucru, simultan cu consemnarea feedback-ului din partea participanților, este cea 

care permite adaptarea din mers a suportului de curs la nevoile participanților dar și 

învățarea continuă și îmbunătățirea sesiunilor de informare. 
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Motivarea părinților 

Ca părinţilor să le fie încurajat comportamentul de implicare în programele de 

instruire a adulţilor este necesar ca aceştia să perceapă beneficiile acestor întâlniri şi 

să se simtă confortabil emoţional la aceste întruniri. 

Cum anunţăm părinţii? 

Pentru a participa la aceste întâlniri, este nevoie ca părinţii să perceapă 

beneficiile directe ale sesiunilor, cum ar fi faptul că vor învăţa cum să îşi rezolve 

dificultăţile pe care le au în gestiunea anumitor comportamente ale copiilor sau că vor 

învăţa să optimizeze dezvoltarea cognitivă, socială sau emoţională a copilului. 

Părinţii au propriile întrebări şi temeri despre cum să îşi educe copii, cum să 

reacţioneze ca părinte în unele situaţii sau cum să îi ofere copilului un mediu cât mai 

sănătos, în care să se dezvolte. 

Oferirea unui cadru în care părinţii pot găsi răspuns la aceste întrebări este un 

beneficiu imediat al participării la aceste întruniri. 

Motivele temerilor şi îngrijorărilor părinţilor: 

 fiind o activitate nouă, părinţii nu au experienţa unor întâlniri unde învaţă 

cum să fie părinţi şi ar putea să respingă ideea, deoarece nu îşi dau seama 

cum i-ar putea ajuta întâlnirile; 

 unii părinţi au avut experienţe negative cu şcoala şi asociază acest 

program cu respectivele experienţe; 

 unii părinţi se pot simţi jenaţi sau ruşinaţi să vorbească despre dificultăţile 

lor, gândindu-se că un părinte trebuie să ştie întotdeauna ce să facă şi să 

fie „perfect”; 

 unii părinţi pot avea convingerea că „nimeni nu îmi poate spune cum să 

îmi cresc copilul”, „nu am nevoie de sfaturi” [4]. 

Cum putem depăşi aceste situaţii: 

 prezentarea cursului faţă-n faţă; 

 prezentarea beneficiilor pe care le-ar putea transmite părinţii ce au 

participat deja la întâlniri; 

 pentru unii părinţi va fi suficientă doar lectura unor materiale informative; 

 aceste sesiuni nu sunt pentru toţi părinţii (unii au nevoie de programe 

specializate). 

Cele mai frecvente nevoi de instruire ale părinţilor: 

 disciplinarea şi metode de gestionare/modificare a comportamentelor 

problematice; 

 elemente de psihologia dezvoltării; 

 abilităţi sociale şi emoţionale ale copiilor: managementul furiei sau a altor 

emoţii negative intense [6]. 
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Organizarea sesiunii de formare 

O sesiune de formare va dura aproximativ 90 minute şi va avea următoarea 

structură: 

Încălzirea (10-15 min) e un mijloc de a prezenta tema, forma sau materialul 

activităţii pe o cale fizică şi/sau verbală. Încălzirea pregăteşte participanţii pentru 

activitate, îi înviorează sau relaxează şi le oferă unele clarificări. Încălzirea nu trebuie 

să fie în mod obligatoriu fizică. 

Partea de bază (60 min) solicită mai multă concentrare şi implicare din partea 

părinţilor. Partea de bază asigură însuşirea sensului activităţii. 

Evaluarea (10-15 min) de regulă reprezintă partea finală a părţii de bază, cu 

scopul de a trece în revistă ce a fost făcut înainte. Evaluarea poate presupune 

adresarea întrebărilor de tipul: „V-a plăcut activitatea? Ce v-a plăcut mai mult în 

timpul activităţii?” etc. sau în unele cazuri demonstrarea obiectului pregătit sau creat 

de către copii împreună cu părinţii lor în partea de bază; 

Încheierea e finalizarea clară a activităţii, astfel încât participanții să înţeleagă că 

aceasta a luat sfârşit. În încheiere, facilitatorul mulţumeşte părinţilor pentru 

participare şi anunţă data şi ora când va fi organizată următoarea activitate. 

Se recomandă de organizat sesiunile de formare o dată în săptămână, cu 

păstrarea zilei și orei de întâlnire. În așa fel, părinții au posibilitatea să-și organizeze 

activitățile lor. 

Dimensiunea grupului  

Ideal ar fi ca la sesiunile de formare să participe ambii părinți, astfel încât 

întreaga familie să parcurgă același program de curs și fiecare membru să însușească 

aceleași cunoștințe direct de la formator. Efortul colectiv al familiei are un impact 

mai mare și o eficiență sporită în ceea ce privește schimbarea unor atitudini și 

deprinderi de educare a copilului. Practica demonstrează că familiile preferă de cele 

mai multe ori să delege unul dintre părinți pentru a participa. 

Se lucrează eficient cu grupe de 10-12 părinți, deoarece se facilitează 

participarea lor la discuții și exerciții și o implicare mai activă la curs. 

În situația în care părinții din grup au un nivel mediu de educație se recomandă 

ca numărul maxim de membri să fie de 5-7, pentru a putea răspunde mai bine tuturor 

nevoilor și întrebărilor acestora. Este necesar să li se ofere acestor participanți 

explicații adecvate, bazate pe exemple practice și studii de caz, într-un limbaj care să 

excludă utilizarea termenilor de specialitate. 

*** 

Realitatea impune prezenţa unui părinte pozitiv în fiecare casă, iar acesta poate 

fi format în cadrul activităţilor cu părinţii. Orice părinte care participă la aceste 

întâlniri trebuie să se simtă provocat, trebuie să i se prezinte în câteva cuvinte 
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necesitatea intervenţiei lui în educaţia copilului şi trebuie să i se demonstreze că el 

poate fi unica soluţie pentru o mare problemă a copilului. 

Părinţii trebuie mereu provocaţi, stimulaţi, optimizaţi pentru ca relaţia dintre 

şcoală şi familie să se bucure de încredere şi suport reciproc. Şcoala trebuie să câştige 

încrederea familiei, iar familia trebuie să abordeze cu interes şi seriozitate educaţia 

copiilor. Şcoala este deficitară în ceea ce priveşte managementul activităţilor cu 

părinţii, arătându-se reticentă la noile abordări propuse de programele internaţionale 

de educaţie parentală. Şcoala şi familia trebuie să conlucreze pentru a satisface 

nevoile emoţionale ale copiilor, pentru a-i disciplina, pentru a-i proteja. 
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MODELUL PROFILAXIEI CONTAMINĂRII POTENŢIALULUI 

PARENTAL AL TINERILOR MILENIULUI III 

Ovcerenco Nadejda, conferențiar universitar, doctor în pedagogie 

Catedra Pedagogie și Psihologie Generală, UST 

Secolul XX a avut mult de suferit de pe urma ideilor romantismului sovietic. În 

perioada respectivă familia trăia cu viitorul, în așteptarea comunismul, ignorând 

problemele grave ale prezentului. Diverse categorii de cetățeni: octombrei, pioneri, 

comsomoliști și comuniștii erau dispuși să aștepte încontinuu ziua biruinței 

idealurilor comuniste, acceptând benevol austeritatea în viață de zi cu zi. Vom 

remarca, că secolul XXI a înlocuit o iluzie cu alta mai concretă - cea a 

pragmatismului universal, din al cărei ideologii s-a născut globalismul cu efectele 

sale dăunătoare. Acest globalism are puține interferențe cu realitatea, precum și 

romantismul. Ca exemplu, în 2016, la Paris, a fost adoptată Convenția împotriva 

încălzirii climatului pe glob, cu toate că problema răcirii terii este o problemă nu mai 

puțin amenințătoare, ea fiind asociată cu perioada glaciară a trecutului îndepărtat.  

Asemenea contraste  ale globalizării pătrund în toate domeniile și aspectele 

vieții sociale, inclusiv în relațiile de familie, afectând manifestarea parentalității cu 

tendințe spre renunțarea conștientă de către tineri la maternitatea și paternitatea 

firească și acceptarea parentalității de alternativă.  

Consecințele globalizării pot fi observate în raport cu soarta Uniunii Sovietice 

și analiza cauzelor dispariției ca stat, cele mai importante fiind negarea credinței, 

propaganda ateismului total, devalorizarea vieții și libertății, prioritatea politicii în 

raport cu moralitatea, ignorarea problemelor sociale în raport cu economia, munca în 

folosul societății, renunțarea la tradițiile naționale, valorile lingvistice, viața de 

familie etc. vom constata, că experiența negativă a Uniunii Sovietice este repetată 

astăzi de Uniunea Europeană, creată  în fond după același model, având la baza 

principiul unității economice, a socialismului utopic al lui  Thomas More, Tomazzo 

Campanella, Francis Bacon. 

Globalismul afectează viața moral-spirituală și de familie, încercând să  

universalizeze modelele maritale și cele parentale, dându-se prioritate celor de 

orientare nefirească. Sub masca toleranței se încearcă a da valoare dragostei 

homosexuale și a legaliza căsătoriile dintre reprezentanți de același sex. Nu vrem să 

credem că propaganda homosexualității și parentalității alternative se regăsesc în 

recomandările secrete ale OMS (Organizația Mondială a Sănătății) pentru a reduce 

populația de pe glob. Dar fenomenul degradării omenirii este din ce în ce mai vizibil. 

Nu este deloc complicat să ne imaginăm cum va fi lumea peste un sfert de secol - 

perioadă de renovare a generațiilor, ca să nu mai vorbim de principiile moral-

spirituale, care vor regula parentalitatea. Poate  se va recurge la clonarea în masă, ca 

urmare a renunțării tinerilor de a procrea pe cale naturală? Nu credem că va fi soluția 
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optimă. Clonarea nu va mai rezolva situația atunci când va fi epuizat materia primă 

genetică, când nu va mai fi cu putință colectarea celulelor de sex feminin și masculin 

apte de a procrea pe cale naturală. Este deja cunoscut faptul, că clonii sunt sterili. 

Catastrofa este ireversibilă. Și acest lucru se întâmplă în perioada când purtăm 

dezbateri despre etnopedagogie, credință, moralitate, căsătorie, pruncucidere/avort.  

Vom menționa, că Republica Moldova, la moment, se opune efectelor 

globalizării pe dimensiunea familiei și a parentalității, rămânând fidelă modelului 

clasic al familiei, tradiției și moralei creștine. Și sperăm că familia, cu farmecul său 

național și obiceiurile populare, să nu predea valorile maternității și paternității divine 

sub presiunea  globalizării.  

În continuare vom vorbi despre interferențele dintre globalizare și 

universalitate. Globalizarea îndepărtează particularităţile şi schimbă şi persoanele şi 

societăţile într-o masă amorfă, în timp ce universalitatea respectă particularităţile 

persoanelor şi ale societăţilor şi cultivă armonia şi împlinirea acestora.  

Măsura evaluării culturii popoarelor, a valorilor morale sau chiar a valorii 

bărbatului și a femeii o constituie, în ultimă instanţă, interesul celor puternici. 

Globalizarea semnifică aflarea în acelaşi moment într-o multitudine de părţi diferite, 

implicând o translocaţie. Globalizarea bărbatului și a femeii se exprimă printr-un 

hibrid multiplu şi o relativizare a identităţilor care permite o împăcare a parentalității 

divine cu clonarea, acceptarea adopției copiilor de către homosexuali. O asemenea 

perspectivă presupune o deteriorare a identificării feminine și masculine în favoarea 

unei concepţii lărgite într-un fel de software universal care corespunde unei 

interpretări translocare. 

Astfel, fenomenul de tranziţie are un impact asupra individului, în parte, dar şi 

asupra grupurilor de indivizi, cu implicări atât în sfera relaţiilor interpersonale cât si 

asupra societăţii în ansamblul ei. Tranziţia în sine, ca orice fenomen social, este o 

perioadă destul de dificilă pentru fiecare sistem de valori deja conturat. Globalizarea 

implică o deteriorare a relaţiilor interumane cu o deplasare a interesului spre individ, 

în detrimentul colectivităţii sau al grupului, motiv pentru care nu se pot menţine 

interesele de grup şi nu se pot realiza obiective pe termen lung sau de perspectivă.  

Ceea ce se poate face pentru a contracara aceste efecte ale globalizării, ar fi 

formarea la viitorii părinți a convingerii că tranziţia în sine are o finalitate pozitivă, ca 

orice fenomen social provoacă dezechilibre, dar în timp, situaţia se stabilizează.  

Orice mişcare socială aduce la suprafaţă, de obicei, fenomene negative, 

indivizii cel mai bine adaptaţi tranziţiei fiind cei care nu au un sistem de valori clar 

conturat şi care adesea profită de conjuncturi de moment, echilibrarea sau adaptarea 

noului sistem realizându-se încet, în timp. In această ordine de idei este extrem de 

utilă introducerea unor programe flexibile de învăţământ, informarea persoanelor 

tinere asupra efectelor globalizării, pentru o orientare valorică autentică în domeniul 
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parentalității, încă de băncile școlii a tinerilor epocii globalizării. Expectaţiile 

individuale pe dimensiunea maternității și paternității ar trebui armonizate cu valorile 

perene ale parentalității firești, divine. În acest sens programele de formare a tinerilor 

noii generații pentru profesia de părinte sunt extrem de utile. 

Tinerii contemporani fac parte din Generația Z, tineri născuţi după anul 1995, 

cu vârste cuprinse între 13 şi 20 de ani, care au crescut odată cu internetul şi sunt 

decişi să îşi construiască o viaţă în corelaţie cu acesta, departe de codurile şi 

aspiraţiile predecesorilor lor [3]. Grăbiţi, pragmatici, independenţi şi încăpăţânaţi - 

peste două miliarde de tineri - trăiesc într-o simbioză perfectă cu universul digital şi 

pentru care diversitatea, egalitatea de șanse, flexibilitatea, toleranța reprezintă cele 

mai importante valori. Generația Z se consideră „lipsită de prejudecăţi”, apreciază ca 

depăşite codurile adulţilor, mai ales cele referitoare la gen, şi se informează înainte de 

toate de pe reţelele de socializare. Obişnuiţi cu ghidurile video („tutoriale”) pe 

YouTube, autodidacţi în tot ceea ce priveşte domeniul high-tech, deoarece părinţii lor 

sunt complet depăşiţi, tinerii din generaţia Z au integrat „autoînvăţarea permanent”, 

cu atât mai mult cu cât au asistat deja la dispariţia mai multor tehnologii. Pentru a 

reuşi în viaţă, ei cred mai întâi în „internet”, înainte de diplome. În această generaţie, 

care vrea să se realizeze şi să reuşească, 76% dintre tineri spun că le-ar plăcea să facă 

din această pasiune pentru sectorul digital viitoarea lor profesie.  

Această stare de spirit își are explicația sa obiectivă. Fiecare secol suferă de o 

boală pe care scriitorul francez Alfred de Musset o numeşte „le mal du siècle“ (răul 

secolului). Pe plan spiritual, secolului al XXI-lea îi corespunde o boală care poate fi 

formulată astfel: senzaţia pierderii firescului din fiinţa umană. Actualmente asistăm la 

o restratificare în cursul căreia se formează o nouă ierarhie socio-culturală mondială. 

Ceea ce înseamnă globalizare pentru unii reprezintă localizare pentru alții; semnalând 

o nouă libertate pentru unii, procesul globalizării își face apariția neinvitat, ca un 

destin crud pentru alții. 

Viziunea asupra sistemului educațional național impune curaj și înțelepciune, 

astfel încât printr-o analiză prospectivă să alegem cele mai realiste și de preț strategii 

de acțiune pentru a forma viitorul părinte în contextul globalizării și a remedia 

disfuncţiile care pot apărea în orice domeniu al vieţii de familie: relaţional, economic, 

cultural, afectiv; naşterea, creşterea şi educarea copiilor. Cauzele disfuncţiilor sunt 

foarte diferite şi vorbesc, de fapt, despre neajunsurile partenerilor: infantilismul 

partenerilor; lipsa responsabilităţilor; incompatibilitatea morală, intelectuală, fizică; 

lipsa sau insuficienţa resurselor materiale; starea precară a sănătăţii; nivelul scăzut al 

culturii partenerilor; îngustarea sferei de comunicare; gelozia; rivalitatea etc.; lipsa 

copiilor; atitudinea negativă faţă de rudele partenerului; despărţirea de lungă durată a 

soţilor / înstrăinarea lor etc.; lipsa dragostei sau incapacitatea de a iubi [2, p. 267]. 
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Epoca globalizării este una contradictorie și dinamică, care se confruntă cu o 

serie de probleme grave, și care necesită o reflecție profundă. Globalizarea presupune 

o translocație a modelelor și proceselor, o disipare a acestora la scara întregii omeniri 

[1, p.33]. Realizările civilizației moderne conțin în sine nu doar multiple  oportunități, 

ci și un potențial pericol cu consecințe grave. Dependența cetățenilor din diferite țări 

din ce în ce mai mare față de tehnica modernă îi fac destul de vulnerabili în fața 

naturii și a realității. Este vorba despre pericolul pierderii controlului asupra 

sistemelor tehnice complexe construite de om, care au dobândit un caracter global. 

Fetișizarea relațiilor interpersonale, limitarea existenței umane multidimensionale 

doar la aspectul tehnologic și cel virtual, reprezintă  pentru tineri riscul de a pierde 

sensul în viață.  Amenințarea constă în faptul că omul modern se poate transforma 

într-o creatură cu sistem valoric deformat, într-un mutant care a pierdut orientarea 

spiritual-morală și fundamentele semantice profunde ale existenței sale în plan 

personal, precum și gentilic. La aceasta trebuie adăugat o serie de probleme la nivel 

mondial de ordin economic, care amenință existența omenirii. Toate acestea pun la 

îndoială optimalitatea strategiei de viață a civilizației existente și orientările ei 

valorice de bază.  

Analiza critică a actualei strategii de dezvoltare permit o corecție în direcția 

celor mai bune și mai sigure modalități de dezvoltare a omenirii. Dar pentru aceasta 

trebuie să înțelegem modul în care sa format matricea de valori ale civilizației 

tehnologice, cum a evoluat cultura occidentală și de est. Fără de o astfel de analiză 

filosofică, este imposibil să se înțeleagă nu doar esența actualei etape de dezvoltare a 

omenirii și problemele cu care se confruntă, dar și să se purceadă la elaborarea și 

implementarea unei strategii eficiente pentru dezvoltarea sa ulterioară. 

Orientarea valorică sub aspect socio-psihologic este cel mai important element 

al structurii interne a personalității, element dezvoltat prin experiența de viață a 

individului, prin totalitatea trăirilor sale care delimitează semnificativul și esențialul  

personal de nesemnificativul și neesențialul social. Totalitatea orientărilor valorice 

existente și bine stabilite formează nucleul valoric al personalității sau axa conștiinței, 

asigurând stabilitatea și continuitatea unui anumit tip de comportament și activitate.  

Comportamentul individului exprimă direcția nevoilor și intereselor sale. Acest 

adevăr vine să demonstreze că societatea se prezintă a fi un important factor de 

reglementare și determinare a motivației activității personalității. Montarea socio-

psihologică este expresia orientării valorice sub formă atitudinii personalității 

specifice  față de unele valori concrete. Reieșind din faptul că amplificarea 

diversității produc schimbări de mentalitate nu doar cu tentă pozitivă, vom 

recunoaște responsabilitatea cadrelor didactice privind formarea sistemul valoric al 

tinerilor în prezent pentru a construi un viitor bazat pe valori perene, inclusiv pe 

parentalitatea firească, divină. Din punct de vedere al subiectului studiat, ne-am dorit 
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să atragem atenția asupra procesului de formare la tânăra generație a atitudinii 

pozitive și responsabile față de  parentalitate. 

Parentalitatea determină fenomenul supravieţuirii speciei umane, dar poate fi 

realizat doar cu bunăvoinţa omului. Conștientizarea acestui adevăr impune 

dezvoltarea, formarea şi educarea la generaţia în creştere a necesităţii de a se realiza 

pe viitor în calitate de părinte. Metamorfozele caracteristice familiei contemporane ne 

obligă a atrage o atenţie pătrunzătoare fenomenelor produse: creşterii instabilităţii 

institutului familiei, iresponsabilităţii parentale, „vitregiei sociale”. Necesitatea 

educației tinerilor pentru parentalitatea e determinată de criza familiei contemporane, 

exodul părinților la muncă peste hotare, toate acestea având drept consecințe 

abandonul educațional parțial și total, parentalitatea/paternitatea  accidentală și care 

antrenează tendinţe agresive la nivelul psihologiei fiinţei umane, afectând nevoia 

tradiţională de a se realiza în calitate de părinte (mamă/tată) și provocând fenomenul 

nonparentalității ca mod de viață. Problema educaţiei pentru parentalitate e 

determinată și de decăderea prestigiului de a fi mamă/tată.  Ca orice fenomen, 

parentalitatea îşi lasă amprenta sa asupra vieţii individuale.  

Analizând starea de lucruri privind fenomenul parentalităţii, constatăm o 

impunătoare devalorizare a prestigiului maternităţii şi paternităţii. Totodată se  fac tot 

mai vădite  aşa tendinţe ca: creşterea numărului nou-născuţilor abandonaţi de mame; 

sporirea numărului de copii nedoriţi şi condamnaţi ca urmare a lipsei pleningului 

familial şi al relaţiilor premaritale; majorarea numărului de pruncucideri şi avorturi; 

tendinţa spre alternativele cuplului marital (concubinaj, uniune liberă, mariaj 

discontinuu etc.); sporirea numărului de persoane contaminate de orientare sexuală 

nefirească şi celor care nu consideră copilul drept valoare supremă umană. 

Consecinţele fenomenelor enunţate asupra conştiinţei  şi comportamentului tinerilor  

ne impun obiectivul educaţiei pentru parentalitate cu mult timp înainte ca tânărul să 

devină părinte, preîntâmpinând renunţarea la parentalitate.  

E cunoscut faptul că potenţialul părinte  la început este plin de visări, nelinişti 

sufleteşti, clipe = simboluri privind misterul parentalităţii. Însă surprinde momentul 

pomenirii tinerilor într-o stare de singurătate crescândă în încercarea lor de a se 

orienta în sistemul valoric existent, adesea căzând pradă nonvalorilor. Ei nu sunt 

ajutaţi plenar întru conştientizarea semnificaţiei adevărate a fenomenului 

parentalităţii, cunoaşterea faptului că naşterea copilului şi creşterea lui constituie un 

comportament divin. Abandonul educativ privind subiectul respectiv poate „ruina” 

ritmurile vieţii potenţialului părinte, semnificaţia demonicul ei. Pot apărea 

contradicţii, „izbucniri” interioare ca urmare a pomenirii viitorului părinte într-un 

mediu devenit mister, ostil a siluirii acesteia prin amestecul celor din jur în atingerea 

„pulsului omenescului în încheietura sa cea mai caracteristică” [5, p.12]. 
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 Fenomenele enunţate urgentează căutarea ieşirii  din extrema timpului de 

cumpănă. O modalitate de a salva situaţia poate fi găsită şi în instruirea plenară a 

potenţialilor părinţi special realizată  în cadrul instituţiilor de învăţământ. Surprinde 

faptul că tentativa  generaţiei în creştere de a afla care-i sensul vieţii nu este susţinută 

la modul  cel mai serios de sistemul educaţional. Sistemul educaţional existent în 

Republica Moldova, creează prea puţine condiţii pentru evitarea contaminării 

potenţialului patern. Actualitatea acestei probleme e determinată şi de faptul că atât 

sistemul relaţiilor sociale, cât şi practica educaţională nu pune în valoare feminitatea 

ca complex de calităţi necesare pentru realizarea cu succes a rolului matern şi 

masculinitatea ca complex de calităţi necesare pentru realizarea rolului patern. 

Mediul educaţional existent e orientat spre o educaţie asexuată, cultivă la viitorii 

părinți trăsături viciate. Calităţile altoite artificial tind să predomine asupra celor 

sublime, fireşti. Ultimele sunt  umbrite de criteriul valoric denaturat din societate. 

Crearea condiţiilor optime întru  ocrotirea potenţialului parental ar facilita procesul de  

educației a tinerilor pentru parentalitate în limitele normalităţii. Problema descoperirii 

fenomenului parentalității (în baza  noilor identificări împrumutate din modelele 

socioculturale) se impune în mod dramatic tinerilor contemporani. Imaginile 

familiale care reflectă rolul tradiţional al femeii, complet absorbită de parentalitate şi 

munca casnică, intră în conflict cu imaginile  mediatizate în care femeia apare egală 

cu bărbatul în relaţii sociale şi politice.  

         Educația pentru parentalitate are loc în baza multiplelor modele:  tradiţional, 

egalitar sau extremist care îşi are amprenta expectaţiilor sociale. Educația tradiţională 

acceptă repartizarea responsabilităţilor parentale în corespundere cu sexului 

părintelui. Astfel, identificarea tradiţională feminină presupune caracteristici, cum ar 

fi: grijulie, afectivă, empatică, sensibilă la nevoile altuia, înţelegătoare, simpatetică, 

dornică să aline, să calmeze şi să consoleze pe alţii, caldă, tandră, iubitoare de copii, 

amabilă, îngrijirea casei, a copiilor, asigurarea confortului şi satisfacerii nevoilor 

sexuale ale soţului. Identificarea tradiţională masculină presupune caracteristici 

diametral opuse. Femeia cât şi bărbatul epocii globalizării solicită o participare 

egalitară a soţilor într-o cooperare privind suportul financiar, îngrijirea domestică şi 

îngrijirea copiilor. Vom remarca, că prin egalizarea statutului social şi a sex-rolurilor, 

actualmente femeile şi-au schimbat radical expectaţiile şi noţiunile privind 

parentalitatea. Însă nu toate extensiile conceptului egalitarismului de sex-rol sunt 

împărtăşite ca „bune”. Astfel,  complicându-se lucrurile la capitolul parentalitate, 

copiii nu mai sunt scopul fundamental în viaţa multor cupluri moderne [4, p.83].   

Constatăm în prezent distorsiuni la nivelul comportamentului parental, cât şi la 

nivelul funcţionalităţii relaţiei părinte-copil. Fiinţa umană de o integritate biopsihică 

sănătoasă îşi realizează rolul parental eficient, creşte  cu dragoste copilul, oferindu-şi 

totodată gratificaţii procreate prin sentimentul mândriei trăite de faptul că e părinte. 

88



Dinamica acomodării parentale presupune însă şi tensiuni, distorsiuni, ce pot fi 

depăşite în beneficul funcţional al diadei părinte-copil prin o instruire cu mult timp 

înainte ca tânărul  să devină părinte.  

Reieșind din cele constatate, în scopul profilaxiei contaminării potențialului 

parental al tinerilor se impune elaborarea Modelului  de educație pentru parentalitate 

bazat pe extragerea celor mai importanţi predicatori ai comportamentului 

nonparental, fapt ce va facilita abordarea tinerilor de azi - viitori părinți de către 

specialiştii din echipa multidisciplinară care ar trebui să lucreze cu ei (cadrul didactic, 

psihologul, medicul, consilierul, asistentul social etc.).  Acest model ar uşura 

încadrarea tinerilor în categorii de risc pentru un anumit gen de evoluţie psiho-

comportamentală și să contribuie la prevenirea comportamentului cu tendințe spre 

nonparentalitate. Utilizând acest model sar putea realiza o mai bună predicţie cu 

privire la metodele de prevenire a comportamentului cu tendințe spre nonparentalitate 

şi s-ar putea crea mai repede un cadru de adaptare adecvat pentru situaţia nou apărută 

în viaţa tânărului – viitorului părinte.  

Ţinând cont de vârsta tinereții, de caracteristicile sale fizice şi psiho-

intelectuale modelul ar particularizează ştiinţific conduita de sprijin a acestora. 

Modelul respectiv ar fi foarte util în practică pentru a cunoaşte ce se află la baza 

apariţiei unui comportament  nonparental, și este important de ştiut cum putem 

remedia situaţia existentă. Un program de profilaxie a nonparentalității  ca mod de 

viață și comportamentului nonparental poate să-i înveţe pe tinerii cum să facă faţă 

situaţilor dificile, inclusiv a celor provocate de atitudinea eronată față de valoarea 

supremă -  parentalitatea. 
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CONSILIEREA FAMILIEI – COMPONENTA FORMĂRII EFICIENȚEI 

PERSONALE 

Pereu Tatiana, doctorandă 

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din mun. Chișinău 

   O consiliere eficientă urmărește schimbarea în sens evolutiv, iar relația consilier – 

beneficiar este folosită în scopul dezvoltării și valorificării potențialului afectiv și 

cognitiv al ambilor actori implicați în acest proces. Eficiența personală sporește în 

rezultatul modificării tiparelor cognitive și a celor comportamentale, ceea ce permite 

o funcționare optimă a personalității. Misiunea consilierului constă în oferirea 

ajutorului și a sprijinului în formarea comportamentului adaptativ, care îi permite 

persoanei să-și gestioneze corect viața și relațiile, aceasta fiind un indicator al 

autoeficienței. Consilierea familiei se focusează pe ajutorul și sprijinul acordat în 

stabilirea unui climat afectiv pozitiv în familie, care este în interdependență cu 

eficiența personală a fiecărui membru al familiei. În contextul familiei persoana 

evoluează și experimentează eficiența sau ineficiența sa. Funcționarea deficientă a 

familiei are un impact negativ asupra sănătății mentale și fizice a fiecărui membru al 

familiei. Critica și condamnarea permanentă duc la o reducere dramatică a 

sentimentului de eficiență: în cele mai multe cazuri, acest fapt va fi condus la o 

alienare progresivă față de procesul de evaluare organismică și la crearea unui 

concept de sine separat de resursele înnăscute și înțelepciunea dezvoltată în timp a 

persoanei [5,p.43]. În cazul când mediul familial oferă acceptare necondiționată, 

aprobare și suport afectiv, fiecare membru este capabil să asculte, să-și conștientizeze 

sentimentele și are o bază bună pentru a deveni...deplin funcțională 

(Ibidem).Consilierul asistează familia în identificarea soluțiilor pentru dificultățile de 

relaționare și interacționează cu fiecare membru al ei în scopul depistării și înlăturării 

greșelilor care pereclitează funcționarea familiei ca sistem. Terapia de familie 

urmărește dezvoltarea comportamentelor necesare armonizării relațiilor în cadrul 

familiei. Fiecare membrul al familiei beneficiază de perfecționarea resurselor sale, 

pentru a le valorifica ulterior în gestionarea eficientă a evenimentelor parcurse de 

viață. Descoperirea, explorarea și utilizarea propriilor resurse generează schimbări ale 

tiparelor comportamentale, ameliorează relațiile, stimulează procesul decizional. 

Consilierul familial lucrează cu problemele fiecărui membru, dar rezolvarea este 

posibilă doar dacă problema este abordată în contextul în care se produce. Astfel, 

procesul consilierii implică utilizarea resurselor familiei, deoarece problema unui 

membru al familiei afectează toată familia. 

Studiu de caz 

 Alexandra are 41 de ani, soțul ei, Anatol – 43 de ani. Are doi copii:  fiica 

Natalia de 16 ani, fiul Dumitru de 7 ani. Anatol pleacă sistematic în Rusia , unde este 

angajat pe perioade a câte 6 luni. Alexandra îngrijește copiii și face menajul, nefiind 
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angajată în câmpul muncii. A venit la consilier cu o problemă ce ține de comunicarea 

deficientă cu fiica sa. Ea consideră că fiica Natalia are nevoie de consiliere, deoarece 

a devenit retrasă, vorbește puțin cu mama. Am invitat-o pe Natalia la o convorbire, în 

urma căreia s-a constatat că fata se dezvoltă conform normelor psihofizice 

corespunzătoare vârstei. Este o persoană inteligentă, modestă și, ca orice adolescent, 

este în căutare de sine. Este pasionată de  cultura orientală și în prezent studiază 

limba coreeană. Își iubește mulr familia, dar îl evidențiază în mod deosebit pe tata, 

afecțiunea căruia îi lipsește în perioada când el pleacă în Rusia. La următoarea 

ședință Alexandra a recunoscut că în urmă cu câteva luni a avut o altercație cu soțul 

ei , iar fiica i-a auzit certându-se. Furioasă, soția i-a spus soțului că poate să plece din 

familie și nimeni nu-i va simți lipsa. Fata consideră că plecările tatei sunt din vina 

mamei, iar copiii au de suferit enorm. De atunci relația Alexandrei cu fiica a devenit 

deficientă. Cu toate că soții s-au împăcat, fiica nu poate uita incidentul. Din 

convorbirea cu Alexandra s-a constatat că ea parcurge criza vârstei de mijloc, cu 

următoarele manifestări: 

- extenuare, 

- căsnicia este considerată o prinsoare, 

- imaginea de sine are cote reduse. 

Este necesar să menționăm că soțul Anatol a depășit apogeul crizei vârstei de mijloc 

și acum are o atitudine mai calmă față de evenimentele vieții. Alexandra a avut o 

convorbire cu soțul despre perioada pe care o parcurge și i-a solicitat ajutor și suport 

afectiv. I s-a recomandat să citească volumul „Psihologia vârstelor”(Crețu,2009), din 

care a selectat informația despre particularitățile de vârstă ale copiilor și strategiile de 

depășire a crizelor dezvoltării. Astfel, Alexandra a conștientizat faptul că ceea ce i-a 

părut comportament defectuos este doar manifestarea crizei de vârstă la adolescenți. 

A reușit să restabilească relația cu fiica sa. La una din ședințe a fost invitat și Anatol. 

Relația dintre partenerii conjugali s-a îmbunătățit și ambii au recunoscut că fiica lor 

are nevoie de suportul mamei și al tatei, în special. S-a decis ca tatăl și fiica să 

petreacă mai mult timp împreună, să practice acivități în comun. 

 Crizele sunt inevitabile în fiecare familie, ele fiind un indiciu al dezvoltării. 

Înțelepciunea celor care vor să păstreze mariajul constă în soluționarea constructivă a 

conflictelor, creând noi perspective pentru familie. Familia lui Anatol și a Alexandrei 

a depășit momentele de criză, deoarece ambii au dat dovadă de înțelepciune și 

răbdare. Cel mai mare beneficiu din urma acestei crize a fost creșterea eficienței de 

sine,fapt care i-a ajutat să amelioreze relația cu fiica și să-i ofere suportul necesar 

fiului în adaptarea la școală. Alexandra a reușit să transforme criza într-un avantaj. Ea 

a studiat la cursurile de cosmetolog și a inițiat propria afacere. Astfel i-a demonstrat 

soțului că este eficientă și merită respect. 
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 În concluzie, menționăm că sub impactul furiei, geloziei și a nesiguranței soții 

uneori nu mai văd un viitor al relației, chiar dacă el există obiectiv. Intervenția 

consilierului familial facilitează depășirea crizelor de acest gen și le permite 

partenerilor conjugali să-și restabilească perspectivele familiei. 

 O familie eficientă este creată de personalități dezvoltate , cu un comportament 

conștient - aud și sunt auziți, își gestionează corect emoțiile și își asumă 

responsabilitatea pentru acțiunile sale. Familia eficientă se bazează pe normele de 

relaționare civilizată. Putem grupa regulile de conviețuire în familie astfel: 

1.Teritoriul/responsabilitatea. Toate evenimentele din familie au loc pe trei teritorii: al 

meu, al tău, comun. Fiecare este responsabil de teritoriul său, iar chestiunile ce țin de 

teritoriul/responsabilitatea în comun se vor discuta și negocia. Nu este tolerată 

imixtiunea pe teritoriul celuilalt. Dacă, însă, deciziile și modul de viață al unui 

membru afectează toată familia, atunci teritoriul devine comun. 

2.Deciziile. Procesul decizional respectă o regulă: dacă e responsabilitatea mea – eu 

decid. Problemele ce țin de traiul în comun se discută de toți membrii familiei, chiar 

și copiii, participă la luarea deciziilor, în dependență de capacitatea lor de a-și expune 

opinia argumentat. 

3.Gestionarea conflictelor interpersonale. Discutarea și soluționarea constructivă a 

conflictelor în familie ține de respectarea câtorva reguli: 

a)Se discută doar o chestiune. Până când n-a fost găsită soluția, altă problemă nu 

poate fi discutată. 

b)Nici un subiect nu poate fi evitat, însă tema care trezește reacții dureroase este 

abordată atent și la momentul potrivit. În cazul când capul familiei a decis să închidă 

subiectul pentru a evita degradarea discuției într-o ceartă, ceilalți membri ai familiei 

se supun. Cel care a continuat își asumă responsabilitatea pentru consecințe. 

c)Negocierile vor decurge mai ușor dacă sintagmele poziți/părerea mea și 

poziția/părerea ta se vor înlocui cu poziția/părerea nr.1 și poziția/părerea nr,2. 

d)Se dă prioritate deciziilor care vor forma un viitor mai bun pentru familie. 

e)Problema trebuie soluționată. Dacă negocierile eșuează, capul familiei își asumă 

responsabilitatea procesului decizional. 

4.Obligațiunile membrilor familiei.Fiecare membru al familiei are obligațiunile 

sale.La repartizarea lor se ține cont de capacitățile și preferințele fiecăruia, precum și 

de utilitatea lor. Într-o familie unită, cel care poate – face mai mult. 

5.Negativul și sancțiunile. Climatul afectiv în familie, bazat pe înțelegere și respect, 

este o normă. Acuzațiile și reproșurile sunt excluse, iar comunicarea decurge într-un 

făgaș calm. Dacă a fost încălcat vreun punct din înțelegerea încheiată și vinovatul a 

fost avertizat, înă n-a reacționat, atunci se aplică sancțiunile prevăzute de înțelegerea 

încheiată de comun acord. Cel care este sancționat își poate alege singur pedeapsa 
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care îi este clară și eficientă. În cazul când problema penalizării trezește disensiuni, 

chestiunea este soluționată de capul familiei. 

În societatea noastră, care se conduce de tradiția patriarhală, normele de 

relaționare menționate mai sus își fac loc cu mare greu. Femeile ar accepta acest 

model, dar bărbații nu sunt pregătiți să-și asume grija menajului, a copiilor, a 

părinților în etate, chiar dacă nu pot asigura un venit financiar consistent. Resetarea 

rolurilor și repartizarea obligațiunilor în familie ar decurge mai eficient dacă femeia 

ar delega treptat soțului sarcinile ce țin de menaj și educația copiilor, atunci când ea 

are șanse mai mari să ridice familia pe o treaptă socială mai înaltă. O condiție 

indispensabilă este ca fiecare partener conjugal să depășească stereotipurile gender și 

să aplice modelul autorealizării. 

În rezumat, familia este un mod de organizare a societății, un mediu natural 

pentru creșterea și dezvoltarea membrilor ei, în special a copiilor. Pentru o persoană 

proactivă familia este unul din cele mai importante proiecte ale vieții, care îi permite 

să-și descopere și exploreze propriile resurse și să-și manifeste eficiența personală. 

Schimbările din domeniul economic, politic și social au produs și transformări ale 

noțiunii de familie. Tot mai des familia nucleară cedează locul familiei 

monoparentale, alcătuite dintr-un părinte, de regulă mama, și un copil/copii minori. 

Evident, eficiența personală a adultului scade dramatic. Suprasolicitarea părintelui 

duce la căderi nervoase, comunicarea părinte – copil decurge cu mari dificultăți, iar 

capacitatea de gestionare a conflictelor se reduce până la cote critice. Această situație 

are un impact negativ asupra copilului, care se manifestă prin tulburări 

comportamentale, deficit de atenție, disfuncții la nivel psihosomatic, relaționare 

deficientă cu cei din jur. Mama încearcă să execute și rolul tatălui , creându-i 

copilului o imagine distorsionată a rolului pe care trebuie să-l adopte fata sau băiatul. 

În fața părintelui rămas singur cu grija creșterii copilului apare un șir nesfârșit de 

probleme, printre care menționăm: 

- depresia; 

- starea materială instabilă; 

- anxietatea provocată de divorț; 

- comportamentul non-adaptiv al copilului, ca reacție la despărțirea părinților; 

- probleme ce țin de autoritate, educație, responsabilitate; 

- dezechilibrul dintre viața familială și carieră etc. 

Copilul rămas cu mama deseori devine un „țap ispășitor” pentru reducerea tensiunii 

nervoase a părintelui și a frustrărilor. Creșterea continuă a tensiunii psihice la copii 

provoacă disfuncții comportamentale, sentimentul de vină, a rușinii. În opinia 

psihologilor [1,2,3,5,8], absența tatălui/bărbatului este un factor care predispune la 

apariția unor probleme în dezvoltarea psihică a copilului. Deficitul de influență 

masculină se manifestă prin: 

93



- dezvoltarea redusă a capacităților analitice, a orientării în spațiu, în favoarea 

dezvoltării competenței verbale; 

- comunicarea deficientă cu reprezentanții sexului opus; 

- atașamentul exagerat față de mamă, fapt care poate duce la dezvoltarea unor 

fobii; 

- probleme cu stabilirea identității de gen. 

Într-o familie nucleară, mama este responsabilă de crearea climatului afectiv, care 

emană înțelegere, încredere, căldură. Tatăl execută funcțiile de control și reglare a 

comportamentului. În familia monoparentală mama încearcă să execute toate 

funcțiile, ceea ce este, de cele mai multe ori, imposibil. Băieții sunt expuși mai mult 

consecințelor negative, deoarece în tendința de a-și proteja fiul de greutăți și 

responsabilități mama îngreuiază formarea caracterului masculin. Distorsiunile 

comportamentului matern in familiile monoparentale: 

1.Copilul ia locul soțului. Mama solicită exagerat atenția copilului, se implică 

exagerat în viața lui și îi limitează contactele cu prietenii. 

2.Hipertutelarea. Mama ține copilul „legat” de sine, îi limitează independența din 

teama de a se despărți în viitor de el, îi „frânează” formarea sentimentului de 

competență. Ca urmare, se observă regresul dezvoltării personalității. 

3.Lipsa de afecțiune ca metodă de sancționare a comportamentului indezirabil. 

4.Formarea sentimentului de vină drept mijloc de control al procesului de educație. 

Manifestarea independenței este blocată de teamă. 

În dorința de a aduce un echilibru în familie mamele din familiile monoparentale 

adoptă în comunicarea cu copilul, de regulă, unul din stilurile bazate pe: a)colaborare, 

b)izolare, c)competiție. Comunicarea bazată de colaborare, compromis reciproc și 

sprijin îl face pe copil să adopte poziția unei persoane proactive și autoeficiente. 

Izolarea copilului și eliminarea lui din procesul decizional îl poate provoca pe copil 

să acționeze „pe la spatele” mamei din dorința de a-și manifesta sentimentul de 

competență. Competiția în comunicarea părinte-copil, bazată pe critica reciprocă și 

tendința de autoafirmare pe contul celuilalt, este o consecință a distrucției familiei.  

        În rezumat, consilierera familiei este o componentă importantă în formarea 

eficienței personale a tuturor membrilor familiei, în special a adulților. Modificarea 

tiparelor cognitive, formarea comportamentului adaptativ și eliminarea stereotipurilor 

moștenite de tradiție duce la sporirea autoeficienței și creșterea calității vieții. 

Familia, cel mai important proiect al vieții, este un poligon bun pentru 

experimentarea eficienței personale, a autocunoașterii și autoactualizării. Consilierul 

familial interacționează cu fiecare membru al familiei, stabilește o relație de încredere 

și identifică structura ierarhică.Definirea problemei este urmată de perspectivele 

fiecărui membru al familiei asupra problemei. În timpul interacțiunii cu membrii 

familiei consilierul observă patternurile de relaționare în familie, 
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subsistemele/coalițiile. Terapeutul/consilierul acționează într-un mod non-directiv: nu 

oferă soluții, judecăți de valoare care ar pune clientul în ipostaza de lipsă de putere 

personală. Beneficiarul are șansa să descopere el însuși ce se petrece cu el, ce 

urmează să facă. Astfel, descoperirea și explorarea propriilor resurse contribuie la 

creșterea eficienței personale, iar sprijinul consilierului familial facilitează traversarea 

acestui proces.  
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DÎ Cantemir 

Actualmente suntem într-un proces continuu de reforme şi modernizare a 

sistemului educaţional, prin urmare conflictele sunt inevitabile. Se ştie, că rezolvarea 

conflictelor depinde în mare măsură cât de corect sunt alese formele de intervenţie 

pentru soluţionarea conflictului. 

Cercetările contemporane [1], [3], [4], [5], [7] relevă trei forme de intervenţie în 

caz de conflict: medierea; negocierea; arbitrarea.   

Medierea este procesul prin care părţile aflate în conflict îşi soluţionează / 

rezolvă conflictul în mod paşnic, recurgând la o terţă persoană.  

În mediul educaţional în conflictele elev-elev, de obicei medierea o realizează 

cadrul didactic, dar în ultimul timp tot mai mult sunt implicați ca mediatori şi elevii. 

Reliefarea ideii printre elevi că ei pot fi mediatori şi sânt competenţi să participe la 

rezolvarea conflictelor între colegi, produce creşterea personală a copiilor şi le oferă 

capacităţi esenţiale pentru învăţare, cum ar fi ascultarea, gândirea critică, analiza, 

deducţia etc. 

Ca şi mediatori, cadrele didactice şi elevii, ar trebui să promoveze întotdeauna 

cooperarea, toleranţa, înţelegerea, respectul, egalitatea, bunătatea, relaţionarea 

interpersonală, dialogul între părţile implicate în conflict. 

Mediatorul nu trebuie confundat cu negociatorul. Negociatorul reprezintă una 

dintre părți - mediatorul este neutru. De exemplu: când părţile au de încheiat un 

acord, persoanele care-l fac sunt negociatorii. Întâlnirea negociatorilor are reguli 

diferite de ale întrunirii pentru mediere - deoarece mediatorii nu reprezintă interesele 

părţilor, scopul lor fiind soluţionarea situaţiilor de conflict. [1, p. 18] 

Ciclul primar este perioada când copilul, nimerind într-o colectivitate nouă intră 

în contact cu semenii necunoscuţi, se adaptează la noile condiţii şi exigenţe ocupând 

un nou statut în structura relaţiilor interpersonale.  

Venind la şcoală copii trebuie să-şi formeze o conduită adecvată în orice 

situaţie, care rezolvă eventuale conflicte, incompatibilităţi, care previne agresivitatea 

şi violenţa în şcoală şi în comunitate. Nepriceperea de a se comporta în prezenţa altor 

persoane este un deosebit impas psihologic, care formează la elevul din ciclul primar 

sentimentul de prejudiciu moral, de inferioritate, îl face răutăcios, conflictual. 

Conflictele la elevii din cilul primar sunt generate de nesatisfacerea trebuinţelor 

reale de comunicare, de adaptare, de a face faţă şi de a colabora corespunzător cu 
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colegii şi cu cei din jur. Iată de ce, pentru a preveni, diminua şi rezolva conflictele  e 

nevoie cât mai activ de aplicat medierea. 

În ciclul primar, medierea este un instrument, o procedură, o tehnică alternativă 

de soluţionare a conflictelor între elevii, o modalitate prin care elevii de vârstă şcolară 

mică implicaţi într-un conflict sunt susţinuţi să ajungă împreună la o înţelegere 

mutual acceptata, în vederea încheierii conflictului.  

Medierea conflictelor la elevii din ciclul primar implică un dialog între mai 

multe persoane, prin care acestea încearcă să ajungă la o înţelegere, la un acord, care 

să constituie rezolvarea conflictului. Cei mai mulţi văd medierea conflictelor la elevii 

din ciclul primar, doar ca pe o modalitate formală de rezolvare a conflictelor, în care 

părţile îşi apără interesele, urmând un anumit ritual al pregătirii şi desfăşurării. În 

realitate, medierea conflictelor la elevii din ciclul primar ia şi forme prescurtate, 

cotidiene, fiind instrumentul prin care cadrul didactic (mediatorul) sau elevul 

(mediatorul) rezolvă neînţelegerile şi deosebirile de păreri.  

Situaţii care permit medierea conflictelor la elevii din ciclul primar: 

 când apar noi probleme; 

 când se produce o modificare a raportului de forţe; 

 când părţile urmăresc să obţină beneficii; 

 când părţile sunt în situaţia să împartă resurse comune; 

 când intervine o terţă parte, care invită părţile implicate la mediere; 

 când este clar că punctele de dezacord pot fi sensibil reduse prin mediere. 

Situaţii care nu permit medierea conflictelor la elevii din ciclul primar: 

 când partea adversă refuză categoric să se implice în rezolvarea conflictelor; 

când natura problemelor exclude medierea; 

când sunt preferinţe discriminatorii la adresa copiilor. [8] 

Pentru o soluţionare constructivă a conflictelor şcolare la elevii din ciclul 

primar, mediatorii trebuie să respecte câteva reguli: 

 să se concentreze asupra problemei conflictului şi nu asupra acuzării sau 

învinovăţirii celuilalt; 

 să-şi exprime cu acurateţe sentimentele şi dorinţele; 

 să respecte celelalte puncte de vedere şi să încerce să le înţeleagă; 

 să coopereze pentru găsirea soluţiilor care să mulţumească ambele părţi 

implicate în conflict. 

Soluţionarea conflictelor la elevii din ciclul primar prin mediere este o 

procedură larg răspândită. Această metodă urmează aceleaşi principii ca şi celelalte 

categorii de vârstă.  

Pentru a realiza o mediere reuşită a conflictelor la elevii din ciclul primar 

mediatorul-cadrul didactic sau mediatorul-elev trebuie să aibă o serie de calităţi 

pentru a face faţă unei astfel de sarcini, respectiv: 
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- Imparţialitatea (să fie neutru, obiectiv şi nepărtinitor); 

- Ascultare; 

- Respect;  

- Demn de încredere; 

- Atitudinea pozitivă, optimistă, programarea pe succes; 

- Stăpânirea de sine; 

- Răbdarea; 

- Flexibilitate în stilul de mediere 

- Motivaţie.  

Medierea realizată de cadre didactice şi de colegi nu-şi propune să descopere 

cine are dreptate şi cine greşeşte: elevii din ciclul primar sunt încurajaţi să se 

concentreze pe ceea ce s-a întâmplat înainte de conflict şi să înveţe cum să meargă 

mai departe împreună. 

Etapele procesului de mediere a unui conflict în ciclul primar: 

I. Introducere (începerea medierii) - mediatorul comunică părţilor un mesaj de 

introducere în mediere: le explică despre esenţa medierii, rolul său ca mediator, 

regulile care trebuie respectate în cadrul medierii, pregăteşte părţile pentru medierea 

propriu-zisă. 

II. Relatările părţilor / identificarea problemelor — mediatorul le propune 

celor implicaţi în conflict să povestească, pe rând, despre ceea ce s-a întâmplat. După 

ce fiecare parte povesteşte, mediatorul face un rezumat verbal pentru a se convinge că 

mesajul a fost înţeles corect. Pe parcursul relatării, folosind diferite tehnici, 

mediatorul clarifică esenţa conflictului din toate perspectivele. 

III. Identificarea soluţiilor – părţile propun cât mai multe soluţii posibile pentru 

conflictul lor, apoi sânt selectate doar acelea care convin ambelor părţi. Sarcina 

mediatorului este să ajute la identificarea momentelor de interes comun. În finalul 

acestei etape mediatorul se încredinţează că soluţiile alese sânt reale şi înţelese bine 

de ambele părţi. 

IV. Încheierea medierii – poate avea două variante de desfăşurare: prin 

încheierea unui acord şi fără încheierea unui acord. Dacă ambele părţi au ajuns la 

soluţii acceptabile, mediatorul le propune un acordul de mediere. Încheierea medierii 

fără un acord are loc atunci când mediatorul realizează că medierea nu este potrivită 

pentru conflictul dat (în cazul conflictelor grave care trebuie rezolvate pe cale 

administrativă sau legală). 

V. Munca post-mediere – nu face parte din însuşi procesul de mediere, dar este 

parte integrantă a lucrului pe care mediatorul îl are de făcut. La această etapă 

mediatorii îşi evaluează atât abilitatea de mediator, cât şi modul în care au decurs 

medierile. [5] 
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În procesul de mediere a conflictelor la elevii din ciclul primar, mediatorul 

trebuie să se conducă de următoarele principii: 

1. Un mediator trebuie să fie imparţial / neutru - În calitate de mediator să nu 

judece părţile implicate într-un conflict şi să nu ocupe o poziţie părtinitoare chiar 

dacă este evident că o parte are dreptate, iar cealaltă – nu. Pentru a păstra 

imparţialitatea, atunci când, una din părţi este cel mai bun prieten, coleg de bancă (în 

cazul elevilor mediatori) trebuie de renunţat la rolul de mediator. 

2. Un mediator nu este judecător sau arbitru care decide ce trebuie făcut. Pe 

parcursul medierii poate apărea tentaţia a da sfaturi părţilor, sugerându-le cum să 

procedeze. Mediatorul nu impune sugestii celor implicaţi în conflict. Dacă, ulterior, 

soluţia nu le convine, ei pot da vina pe mediator. Acesta este conflictul lor, aşa că ei 

trebuie să-şi asume responsabilitatea pentru a-l soluţiona. Sarcina mediatorului este să 

ajute să găsească soluţiile potrivite. 

3. Un mediator nu spune altora despre ce s-a vorbit la mediere. Un mediator 

păstrează confidenţialitatea. Aceasta înseamnă că mediatorul nu poate povesti altora 

despre lucrurile care au fost spuse pe parcursul medierii, fără permisiunea părţilor din 

cadrul medierii. Colegii se vor simţi mult mai liberi şi deschişi în a povesti despre 

problemele lor dacă vor şti că acestea vor rămâne în secret. În cazul elevului-

mediator, el totuşi trebuie să comunice cadrelor didactice orice informaţie care ţine de 

săvârşirea unor infracţiuni sau de pericolul de a i se vătăma cuiva în vre-un fel 

sănătatea. [7, p. 71] 

Unii mediatori se centrează pe rezolvarea problemei (abordare de tip produs), 

alţii pe îmbunătăţirea relaţiei dintre părţile aflate în conflict (abordare de tip proces). 

Când conflictul este intens sau ia amploare, părţile pot pierde din vedere chiar 

problemele care le-au adus în conflict (e cazul cel mai întâlnit). Utilitatea 

mediatorului poate consta în reluarea acţiunilor de identificare a problemelor, în afară 

de găsirea alternativelor de rezolvare. 

Aplicarea medierii în reglementarea conflictelor la elevii din ciclul primar nu 

este pur şi simplu un răspuns funcţional la anumite disfuncţionalităţi. Medierea 

formează atitudinea civică a elevilor mici, a particularităţilor constructive, a 

autoconştiinţei, a creativităţii,  a poziţiei nonconflictuale etc.   

Medierea conflictelor, în special la elevii din ciclul primar are menirea să 

favorizeze comunicarea şi relaţiile interpersonale, să restabilească schimburile de 

idei, să încurajeze exprimarea elevilor mici. Mediatorul-cadrul didactic sau 

mediatorul-elev vor spori întotdeauna comunicarea, relaţionarea, colaborarea, 

înţelegerea, dialogul între părţile implicate în conflict. Medierea poate introduce noi 

perspective asupra problemelor, furnizând astfel părţilor o altă viziune şi alte 

alternative de rezolvare a conflictelor. 
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ASISTENȚA PSIHOPEDAGOGICĂ A PERSONALITĂȚII ACCENTUATE 

Scripa Tatiana, lector universitar 

Catedra Pedagogie și Psihologie generală, UST 

Formarea şi dezvoltarea personalităţii umane este un proces deosebit de complex 

care presupune activităţi specifice de educaţie, asistenţă psihopedagogică şi consiliere 

educaţională desfăşurate pe parcursul întregii vieţi [2, p.11]. În societăţile moderne, 

aceste tipuri de activităţi s-au instituţionalizat şi s-au profesionalizat, devenind o 

atribuţie şi o obligaţie a statului faţă de cetăţenii săi. 

Consilierea este o relaţie bazată pe principii, caracterizată prin aplicarea uneia 

sau mai multor teorii psihologice şi a unui act recunoscut de deprinderi de 

comunicare, modificate prin experienţă, intuiţie şi alţi factori interpersonali pentru a 

răspunde celor mai intime preocupări ale clienţilor, problemelor şi aspiraţiilor 

acestora. Consilierea psihopedagogică presupune abilitarea oamenilor de a-şi 

rezolva singuri problemele prin însuşirea modului de a-şi modifica cogniţiile şi 

comportamentele pentru a se adapta solicitărilor, de a-şi gestiona trăirile afective şi 

de a-şi rezolva conflictele interne, de a-şi îmbunătăţi relaţiile cu ceilalţi, de a lua 

decizii şi a-şi asuma responsabilităţi, adică, în sinteză, de a dobândi deprinderi de 

viaţă sănătoase, atingând un nivel optim de funcţionare a propriei personalităţi.  

Actualitatea cercetării evoluţiei particularităţilor caracterologice la adolescenţi 

este determinată, în primul rând, de starea actuală a societăţii noastre, influențată de 

consecinţe negative ale transformărilor economice și sociale. Aceste schimbări au 

produs o profundă criză morală şi educațională, au condiţionat  mărirea cazurilor de 

delincvențe, au contribuit la apariţia unui număr mare de indivizi şi grupuri mici care 

abuzează normele sociale și legale. Până în prezent, cercetările care reflectă 

schimbările psihologice ale individului pe parcursul achiziţionării de către el a 

calităţilor de personalitate, ca subiect autonom al vieţii şi activităţii sale sociale și 

riscurile legate de aceste transformări sunt numeroase, dar aceste n-au schimbat nici 

pe departe starea negativă a lucrurilor. 

Caracterul vizează îndeosebi suprastructura socio-morală a personalităţii, 

calitatea de fiinţă socială a omului. Privit astfel, caracterul este un subsistem 

relaţional-valoric şi de autoreglaj al personalităţii şi se exprimă, în principal, printr-un 

ansamblu de atitudini-valori. 

În psihologie, de rând cu noţiunea de „trăsături de caracter”, „particularităţi de 

caracter”, există şi noţiunea de „accentuare de caracter”. Noţiunea de „accentuare” 

pentru prima dată a fost introdusă de către psihiatrul şi psihologul german K. 

Leonhard. El, de asemenea, a elaborat şi a descris clasificarea tipurilor de accentuări 

ale personalităţii. Este răspândită, de asemenea, și o altă clasificare, propusă de către 

renumitul psihiatru pentru copiii A. E. Liciko. Ambele clasificări păstrează noţiunea 

generală a sensului de accentuare.   
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În lucrările lui K. Leonhard se utilizează ca îmbinare de cuvinte „personalitate 

accentuată”, ca şi „trăsături de caracter accentuate”, însă, principală rămâne, totuşi, 

noţiunea de „personalitate accentuată”. Clasificarea propriu-zisă a lui K. Leonhard 

este clasificarea personalităţilor accentuate. Unii psihologi propun utilizarea ambelor 

noțiuni ca sinonimie „personalitate accentuată” şi „accentuare de caracter” [6]. 

O altă concretizare necesită interpretarea greșită a accentuărilor ca o patologie 

determinată. Putem preciza că accentuarea nu este trăsătură patologică, ci se află la 

hotar între normă şi patologie [6;7]. Persoanelor accentuate le este caracteristică o 

dezvoltare particulară, fiind social pozitivă ori negativă. După date diferite, 

răspândirea accentuărilor în societate este variată şi depinde de mulţi factori: 

particularităţile socio-culturale ale mediului, diferenţele de gen, vârstă, ş.a. După 

datele lui K. Leonhard şi a colaboratorilor săi, cota persoanelor accentuate din 

populaţia matură constituie aproximativ 50-80% şi poate varia de la o ţară la alta. 

Sub un aspect mai laconic, accentuarea poate fi determinată ca o dizarmonie a 

dezvoltării caracterului, expresia hipertrofică a trăsăturilor în parte, care 

condiţionează senzitivitatea înaltă a personalităţii în raport cu un gen de acţiuni 

determinate şi împiedică adaptarea ei la unele situaţii specifice. De asemenea, se 

diferenţiază numărul accentuărilor în dependenţă de vârstă şi gen. Este cunoscută 

răspândirea acestora în perioada preadolescentină şi la bătrâneţe, fiind diferită la 

persoanele de gen masculin şi feminin. 

Adolescenţa este perioada de viaţă deosebit de importantă, întrucât în acest 

interval de timp se organizează şi se dezvoltă personalitatea individului; se produc 

numeroase transformări importante şi rapide ca succesiune în timp, schimbări care 

reprezintă, în egală măsură, nu numai condiţia dezvoltării, ci şi un risc crescut pentru 

starea de sănătate mintală a individului.  

În structurarea identităţii personale ale adolescentului, sunt vizibile diferenţele 

ce se produc în diversele componente ale fiinţei umane: biologice, psihologice şi 

spirituale. Diversitatea dezvoltării psihice generează noi conduite și noi modalități de 

relaționare cu cei din jur. Trecerea perioadei adolescenței nu se face în mod lent, ci, 

dimpotrivă, tensionat, adesea cu existența unor conflicte, trăiri dramatice și 

frământări interne. 

Componentele personalităţii la adolescenți interacţionează unele cu altele, se 

organizează și se relaţionează reciproc, se ierarhizează, dând naştere unei structuri ce 

dispune de o arhitectonică specifică. În cazul adolescenţilor, particularităţile de vârstă 

privesc în mod diferenţiat băieţii şi fetele. Cele mai importante diferenţe se observă în 

aspectul stării somatofizice, în creşterea, maturizarea şi dezvoltarea diferitelor 

abilităţi cognitive, precum şi unele abateri comportamentale (sindromul hiperkinetic, 

sindromul autistic, comportament disociat şi agresiv etc.). Dificultăţile de 

comportament psihosocial ca consecințe de aplicare greşită a metodelor de educaţie 
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sau învăţământ pot duce la situaţii neplăcute: izolarea până la închiderea în sine de tip 

autist; hipertrofia Eului, manifestări de tip psihopatologic; surmenajul intelectual, 

oboseală şi inadaptabilitate; apariţia unor boli somatice cronice [1]. 

Caracteristicile emoţionale relatează despre următoarele interpretări: fetele au o 

tendinţă accentuată de a-şi exprima problemele emoţionale prin stări depresive, 

acestea sunt legate, în special, de statutul dezavantajos al femeii în societate şi 

conştientizarea acestuia. Fetele au mai multă nevoie de încurajare, în timp ce băieţii 

pot fi stimulaţi mai mult de independenţa ce li se acordă. Pentru ambele sexe, 

tulburarea emoţională se manifestă prin depresie. Simptomele ei sunt 

autodeprecierea, crizele de plâns, gândirile şi tentativele de suicid. La această vârstă, 

supremul gest autodistructiv poate fi considerat mai mult ca o cerere de ajutor, ca o 

neputinţă de a zări ieşirea dintr-o situaţie conflictuală, decât ca o pierdere a sensului 

existenţial, ca la adult. 

Este ştiut faptul că perioada studenţească coincide cu anii cei mai frumoşi ai 

adolescenţei. Mediul studenţesc trebuie să prezinte un mediu de tranziţie socială 

pregătitor pentru individ în vederea integrării sale ulterioare profesionale şi sociale, 

care, la etapa studenţei se realizează prin inserţia şi integrarea afectivă a studenţilor; 

dezvoltarea interesului şi a dorinţelor de cunoaştere; cultivarea aptitudinilor 

profesionale; crearea unei ambianţe comunicaţionale şi comportamentale pozitive.  

Dificultățile comportamentale a studenţilor vizează, în principal, tulburările de 

relaţionare a acestora cu părinţii, profesorii, colegii şi încălcarea regulilor 

colectivităţii studenţeşti. Paleta acestor manifestări cuprind atât modificări 

comportamentale de tipul: minciună, inconsecvenţă comportamentală, violenţe 

verbale, copiatul la ore, fumatul, bruscarea de către băieţi a fetelor, diferite atitudini 

nonconformiste, cât şi abaterile grave de la normele morale şi legislative (furtul, 

actele de spargere sau tâlhărie, consumul curent de alcool sau droguri, etc.)  

Pentru a fi luate măsurile profilactice necesare, a scăderii numărului de conduite 

neregulamentare în instituţia de învăţământ, trebuie să determinăm rolul factorilor 

individuali (sau interni) şi a celor sociali (sau externi) în determinarea acestor 

conduite. 

 Factorii individuali ţin de capacitatea personală a fiecărui student de a manifesta 

potenţialul de adaptare (comunicare, acceptare a interdicţiilor, de toleranţă la 

frustrare). În general, aceşti factori individuali, pot fi grupaţi în două categorii. Prima 

categorie se referă la factorii constituţionali, dependenţi de zestrea ereditară şi de 

structura neuro-psihică a adolescentului (de exemplu, hiperemotivitate, tendinţe 

agresive). Cea de-a doua categorie prevede unele particularităţi în formare (de 

exemplu, diferite tulburări de caracter, sau atitudini negative, formate sub influenţa 

unor factori defavorabili ai mediului).  

O privire asupra factorilor externi în determinarea conduitelor de dezadaptare 
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este motivaţia studentului pentru învăţare, perseverenţa acestuia în activitate, 

atitudinea sa faţă de instituţia de învăţământ. De asemenea, este relevantă relaţia cu 

realitatea psihopedagogică, cu climatul afectiv din familie şi mediul studenţesc, cu 

gradul de dificultate al activităţii de învățare și profesionale impuse de profesori şi 

părinţi. 

Un alt grup de factori sunt factorii psihopedagogici de ordin academic. Mediul 

studenţesc poate prezenta uneori influenţe psihopedagogice negative, care să 

determine fenomene de dezadaptare psihosocială la studenţi: sub- şi hiperestimarea 

capacităţilor reale ale studentului, dezacordul asupra motivaţiilor conduitei 

studentului, conflictele individuale în cadrul grupului de studenţi. 

Schimbările declanşate în dezvoltarea personalităţii adolescentului pot avea 

implicaţie asupra caracterului, vieţii afective şi a comportamentului, uneori la 

tulburări de sănătate mintală, dificultăţii de adaptare şcolară și socială. Formele de 

inadaptare comportamentală vizează, în esenţă, tulburările de relaţionare cu factorii 

de decizie (părinţi, profesori, colegi, etc.) şi cuprind o gamă largă de accentuări de 

caracter (ciclotimie, anxietate, nestăpânire, impulsivitate, emotivitate, 

demonstrativitate). Numărul și manifestarea accentuărilor de caracter diferă de la 

individ la individ. 

Un studiu constatativ a fost realizat în perioada octombrie-decembrie 2017 pe un 

eşantion de adolescenţi în număr de 60 de subiecţi, studenţi ai facultăţii Geografie și 

Biologie, an. I de studii, UST. Experimentul de constatare a avut ca obiectiv 

cercetarea unor particularităţi de personalitate şi manifestări caracterologice ale 

subiecţilor în perioada dedutului studenției. 

Chestionarul caracterologic (K. Leonhard, H. Schmieschek) propus subiecților 

permite evidenţierea unor accentuări de caracter de tipul demonstrativitate, 

hiperexactitate, hiperperseverenţă, nestăpânire, hipertimie, distimie, ciclotimie, 

exaltare, anxietate, emotivitate. Astfel, 22% de subiecţii din eşantionul experimental 

nu au dat dovadă de prezenţa la ei a accentuărilor de caracter; 14% au doar câte o 

trăsătură accentuată; câte 12% dintre studenţi au 2-3 accentuări; la câte 8% studenţi 

se evidenţiază 4-7 trăsături. Pe măsura creşterii numărului de accentuări, numărul 

persoanelor testate descreşte. Astfel, câte 8 şi 9 accentuări au fost înregistrate la câte 

o persoană (2%). Locul întâi, după poziţie şi frecvenţă, îl ocupă hipertimia, ea fiind 

urmată de exaltare şi nestăpânire. 

Din cele relatate anterior, în perioada de adaptare la mediul academic în primul 

an de studiu se observă unele particularităţi comportamentale manifestate prin 

tulburări de relaţionare cu părinţi, profesori, colegi etc., cât și modificări 

comportamentale: neglijarea obligaţiilor academice, indisciplină, agresivitate, 

brutalitate, prezenţa obişnuinţelor negative, ș.a. Activitatea de prevenire a 

problemelor comportamentale la personalitățile accentuate presupune cunoaşterea şi 
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eliminarea cauzelor şi a condiţiilor care generează accentuările de caracter, la nivelul 

microsocial (familie, instituție, grup de prieteni), dar şi la nivelul macrosocial [3]. 

În conturarea personalităţii adolescentului instituția de învățământ primeşte o 

importanţă considerabilă. Fiecare an de studiu solicită o nouă ajustare, în dependență 

de aptitudinile intelectuale şi forţa motivaţională personală sau familială. 

Complexitatea studiilor creşte pe măsură ce discipolul avansează în vârstă. Numărul 

mai mare de profesori, diversitatea disciplinelor, modul de organizare a procesului de 

instruire pot conduce la o creştere a riscurilor comportamentale a adolescentului. 

Asistenţa psihologică, care trebuie şi poate fi acordată adolescenţilor, necesită 

selectarea formelor şi metodelor, reevaluarea lor periodică în raport cu noile terapii 

psihologice, adecvarea acestora la cauzele individuale ale necesităților tinerilor. 

Având aceste consideraţii şi constatând dezvoltarea insuficientă a sistemului 

autoreglator la adolescenţii accentuați, elaborarea unui program de intervenţii 

psihopedagogice cu scopul lichidarii lacunelor existente în sistemul caracterologic 

devine foarte actual. 

Consilierea psihopedagogică are la bază un model psihoeducațional al formării 

și dezvoltării personalității, și nu unul clinic sau curativ, cum este în cazul 

psihoterapiei. Scopul consilierii psihopedagogice este provocarea unor schimbări 

evolutive voluntare în atitudinile și comportamentul oamenilor, în direcția asumării 

conștiente, de către fiecare persoană, a unui mod (model) de viață dezirabil social, 

care să-i aducă satisfacții, automulțumire și sentimentul autorealizării [2, p.16].  

E bine cunoscut faptul că intervenţiile eficiente au drept impact recuperarea, 

compensarea sau lichidarea consecinţelor problemelor comportamentale. Aceasta 

vizează conformarea de către adolescenţi a comportamentului său la cerinţele 

instituţiei de învăţământ şi confirmarea acestei conformări de către experţii 

competenţi, de către pedagogii instituţiei respective de învăţământ.  

Consilierea psihopedagogică, ca de altfel toate intervenţiile psihologice este 

demersul care presupun confidenţialitate, cât şi respectul faţă de aspectele  personale 

care sunt discutate în cadrul şedinţelor. Pentru ca acest demers să aibă succes, este 

importantă prezenţa clientului şi motivaţia acestuia pentru a face ceva în vederea 

rezolvării problemelor pe care le are, precum şi expectanțele lui de la acest demers.  

La nivelul instituției de învățământ, activitatea profesorilor va trebui 

perfecţionată prin absolvirea unor cursuri de psihologie a adolescentului, sociologia 

familiei, sociologia moralei, metode şi tehnici de intervenţie psihologică eficientă. De 

asemenea, este necesară înfiinţarea cabinetelor de consultanţă psihologică în centrele 

universitare, specializate în consilierea studenților. 

Se ştie că o principală cale de prevenire a riscurilor de eşec adaptiv este alegerea 

unor sarcini sau profesiuni în acord cu interesele şi aptitudinile proprii reale. Dar, 

pentru a-i ajuta pe adolescenți să facă alegeri sau opţiuni adecvate trebuie să se 
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intensifice activităţile de elaborare a unor metode şi procedee diagnostice şi 

formative, prin care studentul îşi va dezvolta atât capacităţile de autocunoaştere şi 

autoevaluare obiective, cât şi abilităţi de învăţare şi de prelucrare creativă a 

informaţiilor acumulate.  

Aplicând strategii de consiliere, mediere sau negociere, colaborând cu alţi 

profesionişti, în echipe interdisciplinare (sociologi, psihologi, medici), consilierul 

trebuie să identifice conduitele predeviante sau tulburările de comportament prin 

observaţii sistematice, înainte ca acestea să capete un caracter sistematic strucutural 

sau antisocial. 

În raport cu cele arătate, consilierea psihopedagogică îşi propune să vină cu o 

serie de intervenții, care ajută la descărcarea pulsiunilor tinerilor, canalizându-le 

interesele şi energia emoţional-afectivă, ordonându-le comportamentul după nişte 

criterii conforme cu dezvoltarea pozitivă a stării de sănătate mintală. 

În sensul acesta, trebuie cultivate următoarele aspecte: 

 gustul şi respectul pentru învățare și muncă; 

 jocurile, sportul, activităţile artistice; 

 relaţiile interpersonale pozitive; 

 lecturile adecvate vârstei; 

 activităţile creative și de voluntariat. 

Pentru o bună adaptare academică, putem folosi următoarele reguli de igienă 

mintală: 

 un program de viaţă şi de studiu regulat; 

 odihnă, respectarea orelor de somn; 

 alternarea activităţii de învățare cu distracţii, jocuri, excursii; 

 practicarea sportului; 

 diversificarea sau schimbarea intereselor; 

 activități extracurriculare. 

În concluzie, reieşind din cele menţionate mai sus, este evident că adolescenţa 

este vârsta fundamentală a personalităţii, atât prin schimbările şi particularităţile 

prezente, cât şi prin riscul crescut de apariţie a unor tulburări psihopatologice. 

Esenţiale sunt măsurile de profilaxie, care trebuie aplicate la o scară cât mai 

mare. Implimentarea programelor de prevenire a problemelor comportamentale la 

nivelul instituţiei de învăţământ va determina reduceri majore ale nereuşitei 

academice, va eficientiza adaptărea psihosocială și profesională a tinerilor. În acest 

sens, consilierea psihopedagogică asigură funcţionarea optimă prin realizarea unor 

schimbări evolutive ori de câte ori situaţia o cere, având la bază implementarea unui 

model psihoeducaţional pozitiv al formării şi dezvoltării personalităţii umane.  
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EDUCAŢIA PREŞCOLARULUI ÎN FAMILIE 

Silistraru Nicolae, profesor universitar, doctor habilitat 

Crăciun Luminiţa, masterandă 

Universitatea de Stat din Tiraspol 

 Cuvântul tatălui şi al mamei în familia se consideră de copii a fi drept lege. 

Chiar şi copii însuraţi care locuiesc împreună cu părinţi fără acordul lor, nu consideră 

posibil să întreprindă ceva pe contul propriu [8]. 

În relaţiile între fraţii şi surorile mai mari din familie, se poate observa 

manifestarea sentimentului de ataşament sufletesc, sprijin reciproc. Copiii mai mari 

sunt o autoritate incontestabilă pentru cei mici. Ei au grijă de cei mai mici, îi 

îngrijesc. Aceste trăsături naţionale ale educaţiei de familie care în raport cu grădiniţa 

devin o autoritate educaţională.  

O tradiţie pedagogică importantă a poporului român este deprinderea copiilor de 

abilitatea de a raporta respectul faţă de cei mai mari din familie la societate.  

O mare atenţie în pedagogia tradiţională părinţii îi acordau consideraţiei 

particularităţilor de vârstă ale copiilor. Analiza operelor de creaţie populară orală 

permite evidenţierea la români din punct de vedere al pedagogiei populare grupele de 

vârstă; fiecare având caracteristica sa, manifestarea în domeniul  comportamentului 

acasă şi cel social în afara casei, în societate, comunicând cu cei mai mari şi mici, 

precum şi drepturile şi obligaţiile pentru persoanele de vârsta dată. 

Nou-născutul. A fost un obiect de o atenţie deosebită în popor. Se trata foarte 

atent şi prudent.  

 Sugaci, bebeluş (de la 40 zile până la 1,5-2 ani). De la 40 zile copilul, conform 

imaginărilor poporului român, începea să recunoască părinţii săi. De la această vârstă 

copilul a fost învăţat cu glasul şi tandreţea părinţilor, mimica, gesturile lor. Pentru 

influenţă asupra conştiinţei lor începea să utilizeze cântece de leagăn, distracţie, în 

această vârstă, se străduiau ca copii în familia românească să fie numai alăptaţi [1, 

p.88].  

Copilaş. Copii din vârstă de 1,5-2  ani până la 7 ani, independent de vârstă şi 

sex, liber comunicau. Din acea vârstă, în familia românească copii erau treptat 

antrenaţi în executarea sarcinilor mici: de a supravehgea pe cei mai mici, de a turna 

apă peste mâinele părinţilor şi oaspeţilor, de a deservi pe cei mai mari. Îi deprindeau 

de executarea lucrărilor mici de gospodărie în baza exemplului celor mai mari: de a 

uda şi prăşi în grădină, de a mătura prin ogradă, de a face curăţenie etc. Copiilor le 

place să repete acţiunile  părinţilor şi celor mai mari: iau în mână mătura, petică, aduc 

vesela, bomboanele sau tind să spele vesela, de a pune masa.  

Acţiunile de muncă primare ale copiilor sunt rezultatul imitării exemplului celor 

mari. Iar susţinerea oportună şi încurajarea din partea celor mai mari a acţiunilor 

pozitive ale copiilor pot spori tendinţa lor spre muncă, în familia românească părinţii 

108



permanent arată şi sugerează cum urmează să fie ţinută mătura, ciocanul, mânerul, 

încurajează acţiunile prin cuvinte stimulatoare. Ei înşişi demonstrează frumuseţea 

muncii. Băieţii deja din acea vârstă erau învăţaţi mersului călare. Se interzicea 

intervenirea în conversaţia celor mai mari, de a spune cuvinte de ocară, de a se 

dezbrăca şi scălda alături de fete. 

 Analiza tradiţiilor progresive ale educaţiei de familie a poporului român ne dă o 

bază să afirmăm că problemele dezvoltării şi formării copiilor se luau în consideraţie 

într-o interacţiune strânsă, adică, la organizarea ocupaţiilor de muncă, comunicarea 

cu cei mai mari, semenii şi cei mai mici, la organizarea atitudinii lor faţă de valorile 

materiale, natură etc. părinţii urmăreau ca acţiunile copiilor să corespundă normelor 

morale şi estetice acceptate în popor. În afară de aceasta, poporul nu evidenţia în 

educaţie direcţii separate, dar efectua un proces unic: pregătind pentru muncă 

deprinderea de un simţ estetic etc. [11 p.58].  

Raţionalitatea practică a obiceiurilor şi ritualurilor care pătrundeau viaţa 

copiilor, corespunderea genurilor de activitate a copiilor particularităţilor lor de 

vârstă, simplitatea sesizării regulilor populare de organizare a vieţii datorită 

poeticităţii creaţiei populare le-au asigurat o viaţă lungă şi continuitatea de-a lungul 

secolelor. Compasiunea emoţională a poporului român faţă de valorile estetice 

neâncetate ajută familiei de a percepe înţelepciunea populară cu un beneficiu practic 

mare. Familia românească modernă diferă pronunţat de cea de până  la revoluţie. 

Acest fapt se reflectă în primul rând în eliberarea femeii, în relaţii reciproce între 

membrii familiei, lipsa izolării casnice şi de gospodărie anterioare, ridicarea nivelului 

de cultură al familiei. 

Alături utilizării tradiţiilor progresive ale pedagogiei populare româneşti în 

educaţia copiilor în familie, noi am evidenţiat tradiţii, obiceiuri care s-au păstrat în 

familia modernă, nu contribuie la educaţia estetică a copiilor. 

Familia românească modernă nu numai a păstrat tradiţii progresive ale 

pedagogiei populare, dar şi continue să le dezvolte în continuare în condiţii noi. 

Părinţii sunt conştienţi că anume în educaţia prin muncă se dezvoltă puterea, voinţa şi 

caracterul, astfel de calităţi morale cum ar fi dragostea faţă de muncă, omenie, 

umanitate etc. Astfel cele mai preţuite tradiţii în familie sunt: 

- educaţia omului perfect care corespunde idealului popular: harnic, omenos, 

cinstit, just, prietenos, puternic, frumos, neprecupeţit; 

- grija privind crearea unei familii cu mulţi copii în care se soluţionează creaţia 

populară orală, operele muzicale, arta aplicată-decorativă şi natura. 

Frumuseţea cuvintelor, cântecelor, brodatului şi frumuseţea naturii creează o 

armonie reală în sistemul popular de educaţie estetică. În pedagogia populară 

conţinutul educaţiei estetice include în sine: 

 dezvoltarea capacităţii de a înţelege frumuseţea în realitatea înconjurătoare; 
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 elaborarea simţului estetic; 

 deprinderea generaţiei în creştere de abilităţi artistice ş practicilor în domeniul 

frumosului; 

 consolidarea unităţii între dezvoltarea estetică a copiilor şi creşterea lor morală, 

educaţia intelectuală şi pregătirea de muncă. Aceste elemente de bază în pedagogia 

din trecut se aflau în diferite relaţii reciproce în procesul educaţiei estetice, în 

dependenţă de condiţiile vieţii şi particularităţile de vârstă ale copiilor [8, p.82 ].  

 Vom examina unele aspecte ale procesului unic de educaţie estetică în 

pedagogia populară românească. Nou-născutul care nu este capabil să conştientizeze 

fenomenele lumii înconjurătoare, deja încearcă acţiuni pedagogice care îl dezvoltă 

din punct de vedere estetic, acestea sunt influenţele cântecului de leagăn al mamei. 

Tandreţea şi mîngâerea mamei exprimată în cuvinte şi melodia cântecului de leagăn 

în pedagogia populară au fost primele şi cele mai sigure metode de educaţie în copii a 

simţurilor estetice.   

În cântecele de leagăn se manifestă dorinţa ca ea să fie frumoasă, ca luna sau ca 

soarele, zveltă ca salcia, mâini de aur, obrăjorii ca bujorii, părul lung, sprâncene 

negre. Se întâlnesc cântece de leagăn în care copiilor li se doreşte frumuseţea 

pietrelor preţioase etc. cu toată diversitatea noţiunilor de frumuseţe reflectate în 

cântecele e leagăn, se poate stabili într-o măsură oarecare portretul general al unei 

fecioare frumoase. Poporul român îşi imaginează idealul fetei frumoase în principiu 

în modul următor: talia subţire, aţa rotundă cu obrajii rumeni, părul negru lung  şi  

sprâncene negre, ochii mari, degetele lungi şi dinţii albi orbitori. Anume astfel de 

frumuseţe naturală mamele doreau să vadă în fetele lor [3, p. 43].  

În cântecele de leagăn, mama de asemenea doreşte să-şi vadă fiica sa deşteaptă, 

harnică, modestă, compătimitoare. Abilitatea de a munci frumos, a cânta frumos, a 

vorbi frumos, a se îmbrăca frumos, toate acestea sunt componentele legate strâns în 

cântecele de leagăn, ele se compuneau pentru poporul muncitor într-o noţiune integră 

de frumuseţe. 

O mamă se poate considera fericită numai atunci cînd şi-a atins scopul. Şi dacă a 

reuşit să crească oameni generoşi, buni gospodari şi săritori la nevoie, atunci ea, pe 

lîngă faptul că şi-a îndeplinit obligaţiunea faţă de copii şi societate, şi-a înveşnicit 

numele în memoria acestora, rămînînd omul cel mai scump şi cel mai drag [3, p.48]. 

Rolul mamei în educarea copilului este hotărîtor, dar nu unic. Furnizori de resurse în 

procesul de constituire a sinelui sunt şi tatăl, şi bunicii. In general, familia romînească 

a evoluat de-a lungul istoriei ca o matrice psihosocială cu stabilitate marcată, bazată 

pe principiul sincroniei şi complementarităţii rolurilor masculine şi feminine. 

Din primii paşi, copilul a fost înconjurat de natura variată a Moldovei. Studierea 

valorilor spirituale ale poporului român arată că natura a fost o sursă nu numai a 

acţiunii estetice nemijlocite asupra omului, dar şi că aceasta pe deplin a fost prezentă 
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în eposul eroic, operele lirice, creaţiile muzicale, modelele artei  decorativ-aplicate. 

Copiii din vârsta fragedă sunt capabili că perceapă frumosul în natură. Sesizarea 

frumosului naturii la copil unele stări emoţional-psihice specifice, face curiozitatea 

mai ageră. Influenţa naturii asupra copiilor deseori nu este conştientizată de ei. 

Copiii în familiile româneşti au avut posibilitatea să observe sistematic peisajul, 

starea naturii în diferite anotimpuri, ore, armonia ei şi raţionalitatea. O influenţă 

emoţională puternică o efectuau pădurile, diversele ierburi. Surprindeau lacuri curate, 

provocau un sentiment de admiraţie şi graţie plaiului natal bogăţia fructelor din pomi 

şi arbuşti. Aprofundarea  cunoştinţelor despre natură a avut loc în măsură ce copiii 

asimilau cultura naţională. Creaţia populară orală (poveşti, cântece, fabule, ghicitoari) 

au în abundenţă descrierea cerului senin, soarelui, păsărilor, lunii de noapte, verii, 

codrului bătrân, puterii voiniceşti, frumuseţii fecioarelor, care se acumula sub 

influenţa naturii, ce-şi găsea exprimare în meşteşuguri, care ajungeau la perfecţie, în 

trai popular cu simplicitatea şi armonia sa, în arta aplicată – costume naţionale, 

ornamente, broderii, unde miraculos se împleteau în desene şi colorit expresiv al 

culorilor motivele naturii natale. Frumuseţea naturii la popor se estima din punctul de 

vedere al idealurilor umane [8, p.92].  

Problema educatorului în pedagogia populară s-a cimentat în experienţa de viaţă 

milenară care şi-a găsit expresie în complexul de diverse reguli şi norme de 

comportament, sfaturi, recomandări controlate şi verificate în practica vieţii, având un 

bogat arsenal de cultură pedagogică populară, care, de fapt, tinde spre idealul popular 

al familiei. Din cele mai vechi timpuri poporul era adeptul unei familii fericite, 

fiindcă numai în cadrul familiei omul poate fi fericit. Deci, sarcina primordială a 

familiei este educaţia copiilor ca un schimb de nădejde pentru generaţiile în vârstă. 

„În casa, unde e înţelegere şi dragoste, chiar cele ce lipsesc prisosesc”, „Roiul fără 

matcă se prăpădeşte îndată” - spun proverbele. 

Părinţii trebuie să se bucure de autoritate în ochii copilului. Fără aceasta 

educaţia este imposibilă. Despre ele a vorbit în mod convingător A. Makarenko în 

lecţiile pentru părinţi. La baza autorităţii părinteşti se află personalitatea civică a 

părinţilor, viaţa, munca, conduita lor, simţul răspunderii pentru familie în faţa 

societăţii. De cea mai mare autoritate se bucură părinţii care îmbină cu succes 

activitatea de muncă cu îndatoririle de familie, manifestă interes şi atenţie faţă de 

viaţă copiilor lor, îndrumează cu pricepere şi cu tact creşterea şi dezvoltarea lor - 

toate acestea se referă în egală măsură la ambii părinţi. 

Toate aceste idealuri populare despre mamă şi maternitate se intercalează de 

minune cu gândirile marilor maieştri ai culturii universale. O. Sesgoft scria: 

„Perspicacitatea mamei nu o poate avea nimeni”. Anume acest gând exprimă 

înţelepciunea populară:„Graiul copilului îl poate înţelege numai mama” [9, p.102]. 

„Şcoala maternă” începe din primele zile de viaţă ale copilului, chiar de la cântecul 
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de leagăn, semnificaţia căruia este de a legăna şi a adormi pruncul. Mamele, bunicile, 

surorile, iar uneori şi frăţiorii îngână cântecul de leagăn pentru a adormi pruncul. 

Conţinutul, forma artistică a cântecelor de leagăn corespund psihologiei celor mici, îi 

farmecă, îi distrează, le produce plăcere, având o mare valoare educativă, care, de 

fapt, în epocile precedente era pus la baza sistemului de educaţie şi instruire. Anume 

de la această vârstă mama îi educă copilului atitudinea dispreţuitoare faţă de capricii, 

alintare, neascultare, lenevie şi alte metehne, care îşi iau începutul din faşă şi, o dată 

cu creşterea şi dezvoltarea pruncului, s-ar putea dezvolta eventual şi metehnele. 

La baza atitudinii părinţilor faţă de copil se află sentimentul firesc şi admirativ al 

dragostei. Dragostea făureşte binele, sublimul, puterea, cordialilatea şi bucuria. Totul 

constă în simţul măsurii de manifestare a dragostei părinteşti, în îmbinarea ei cu 

exigenţa şi respectul faţă de personalitatea copilului, iar dragostea exagerată faţă de 

copil, ce se manifestă prin satisfacerea necondiţionată a tuturor dorinţelor şi a 

pretenţiilor sale - „Vreau”, „Dă-mi”, „Cumpără-mi”, - toate acestea îi dăunează 

copilului, îl fac capricios, egoist, îi slăbesc voinţa [Ibidem]. 

Referitor la dragostea cumpătată faţă de Copii I.A. Comenius spunea: 

„Dragostea faţă de copii este firească, dar a ascunde această dragoste este o 

înţelepciune” [4]. Dragostea cumpătată faţă de copil implică ca părinţii să înţeleagă, 

că acesta nu este numai o bucurie a lor, dar constituie şi o obligaţie în faţa societăţii. 

Rolul remarcabil al mamei în educaţia copiilor este subliniat şi în proverbe: 

„Cum e mama aşa-i şi fata”, „Dacă nu-i curat în casă, fata nu-i bună mireasă” ş. a. 

[7]. În cele din urmă, rolul deosebit al mamei în educaţia copiilor era determinat şi de 

starea ei socială. Drept mărturie a acestui fapt serveşte aportul ei în pedagogia 

populară. Dacă uneori tatăl mai recurge la pedepse fizice, atunci mama, de cele mai 

multe ori, era împotriva aplicării lor. 

Dragostea faţă de copii, acest vechi sentiment uman e larg oglindit în creaţia 

populară. Într-o veche urătură de Anul Nou, ce corespunde „Sorcovei” din zilele 

noastre, printre alte bogăţii care li se doreau stăpânilor casei, erau numiţi şi copiii: 

„Bucurie şi veselie 

În această casă să fie, 

Atâţia copii mititei, 

                                   Atâţia purcei, Atâţia miei” [6, p. 73]. 

Grija părintească şi iubirea nemărginită faţă de copii se degajează şi din 

cunoscuta baladă populară „Meşterul Manole”, în care soţia acestuia, înţelegând că va 

fi înghiţită de zidul mănăstirii, în ultimele clipe striga: 

„Manole, Manole. 

 Meştere Manole,  

Zidul rău mă strânge,  

Ţiţişoara-mi frânge, 
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                                     Copilaşu-mi plânge...” (Din folclorul nostru)  [6].  

În una din multele variante ale acestei balade tânăra mamă cere lui Manole să-i 

facă prin zid un „jghebuleţ de piatră la ţâţa cea dreaptă” pentru ca să poată suge 

copilul. 

Adevăraţii pedagogi se străduie să le educe copiilor dragostea de mamă. În 

şcoală, mamelor întotdeauna li se dădeau sfaturi: povestiţi-le copiilor poveşti 

populare ca să asculte graiul matern din gura voastră, ca să iubească frumosul, 

pământul natal, ca să facă numai bine. 

O mamă se poate considera fericită numai atunci când şi-a atins scopul. Şi, dacă 

a reuşit să crească şi să educe oameni generoşi, mărinimoşi, patrioţi, buni gospodari 

şi săritori la nevoi, atunci ea, pe lângă faptul că şi-a îndeplinit obligaţiunea faţă de 

copii şi societate, şi-a înveşnicit şi numele în memoria copiilor şi a nepoţilor, 

rămânând omul cel mai scump, cel mai drag şi cel mai adorat, aşa cum scrie 

Luceafărul poeziei române M. Eminescu: 

 „O, mama, dulce mamă,  

Din negura de vremi, 

 Pe freamătul de frunze 

            La tine tu mă chemi...”(M.Eminescu, O, mamă). 

 Conglomeratul Femeia (fiică, soţie, mamă) înstrăinată include mai multe 

aspecte ale doinei şi baladei naţionale, care într-un fel sau altul, pe parcursul 

veacurilor, şi-au adus contribuţia la  educaţia familială. 

 Una din temele întâlnite în balade e problema vieţii grele a femeii măritate după 

un bogat străin, fiind impusă, de cele mai multe ori, de părinţi. Aceste texte sunt pline 

de jale şi se simte printre versuri un oftat precedat de durere şi dor, ce se aseamănă cu 

un bocet, cu un plâns căruia i se dă grai:  

„Ş-a venit un rău din lume, 

 Şi-au zis că-i mai plin de bine, 

 După acela că m-au dat  

Și cu dânsul m-au luat. 

Străinii, străinele, îmi mănâncă zilele”. 

(Fata măritată în străini) [Poveşti populare Moldoveneşti] 

În consecinţă, fata revine la părinţi pentru a se afla sub ocrotirea lor, dar 

subiectul spre sfârşit se încheie cu o notă lirică, epicul se pierde printre versuri, astfel 

subiectul rămâne suspendat, la judecata şi interpretarea cititorului. 

„Şi să vadă şi pietrele,  

Ce noroc au fetele”. 

Ce are măritișul fetei în ”străini” (în satul vecin), nevasta necredincioasă și 

altelle ca acestea cu educația preșcolarilor? 
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O serie de balade evocă relaţiile mamă-fiu („Mama rea”, „Plutaşul Mihai”, 

„Volchiţă”). La baza lor stă blestemul maicii adresate feciorului pentru faptul că n-a 

ascultat-o sau mama i-a dat sfaturi nechibzuite, rele, după părerea ei. De obicei, fiind 

blestemat, moare, cuvintele maicii, ajutându-1 în cele din urmă („Mama rea”), se 

scoală din lumea celor drepţi pentru a dezbina, a „corecta” blestemul (Voichiţa). 

Baladele condamnă lipsa de îngăduinţă a părinţilor (blestemul era înţeles ca o crimă, 

ca o expresie a moralităţii). Mama, înţelegându-şi greşeala, se expune singură 

blestemului, e un fel de ispăşire. 

„Cine-şi blestemă copilul,  

                            Să nu-1 primească pământul” [8, p.125].  

O temă majoră, în jurul căreia se anexează subiectele multor balade, e atitudinea 

faţă de om, faţă de viaţă, de existenţa umană în genere. Ea diferă de la caz la caz, de 

la o întâmplare la alta, dar în fond cheamă la viaţă, la o manifestare pozitivă faţă de 

ea. Baladele acestea vin să condamne lipsa de măsură şi răbdare, de îngăduinţă a 

mamei, care nu are dreptul moral să le dorească copiilor rău, moarte. 

O serie de texte redau sentimentul de înstrăinare a omului şi singurătatea: 

„La mijlocul şesului,  

Creşte-un trandafir frumos, 

 Eu mă plec să mi-1 miros, 

 El îşi pleacă floarea-n jos,  

Eu mă plec să-1 vâr în sân, 

El îmi spune că-s străin” ... (De la noi Dubrava-n jos) [2, p.36]..  

Fiind o poezie lirică, subiectivă, doina nu ne descrie evenimentele, ci răsunetul 

lor în inima şi sufletul omului, de aceea multe texte nu arată cauza ce generează acest 

sentiment, ci numai efectul. 

„Dorul meu de i-aş cânta,  

Dealuri că s-or răsturna. 

De pe deal şi până-n vale, 

                            S-ar umplea toate cu jale”,[1, p.67].  

 Înstrăinarea e cel mai dureros şi crâncen sentiment. El ne apasă vibrând cele 

mai de jos strune, iar tânguirea trece de multe ori în bocet - e un cântec trist, 

interpretat într-o tonalitate minoră. 

Calificativul cel mai frecvent întâlnit pe lângă cuvântul „singurătate” este 

„neagră”. Totodată, toată durerea e condensată în acele 6 litere pline de o înaltă 

sugestivitate. 

„Trenule, n-ai avea parte, 

Că tare m-ai dus departe, 

                   În neagră străinătate” („Trenule de n-ai avea parte”) [2, p.79]. 
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 În poezii este invocată şi suferinţa copilului despărţit de casă şă părinţi. În 

societatea feudală mulţi copii erau daţi în calitate de argaţi la curţile boiereşti. 

Nedreptăţile la care erau supuşi, suferinţele morale şi-au găsit materializarea în 

versurile de o înaltă sonoritate („Sărmanul copil străin”, „Doru-i şi-o boală grea”). 

„Frunzişoară de pelin,  

Sărmanul copil străin,  

Când ajunge la stăpân, 

 Îi de jale şi de chin” (Doina străinului). 

Un motiv frecvent atât în baladă, cât şi în doină e fiica măritată printre străini: 

nedreptatea, oroarea faţă de bărbatul urât, singurătatea, cauzele înstrăinării depline, a 

solitudinii fără hotar, a durerii şi a dorului netămăduit („Maică, măiculiţă mea”, „La 

măicuţa la fereastră”, „Maică inimă de piatră” ş.a.). 

Tata are un rol deosebit în educaţie. El, cu autoritatea sa, poate şi trebuie să aibă 

o influenţă hotărâtoare în educaţia copiilor. De aceea, din timpurile cele mai 

străvechi, bărbatul a fost considerat capul familiei şi de felul cum participă el la 

educaţia copiilor depinde viitorul şi modul lor de viaţă. Tata, de obicei, în familia 

românilor basarabeni este mai sever, mai exigent, mai puţin gingaş, nu chiar atât de 

mângâietor ca mama. În timpurile de demult în relaţiile cu tata copilul trebuia să fie 

supus, indiferent de vârsta şi dezvoltarea sa fizică. În unele familii s-au păstrat până 

acum aceste tipuri de relaţii şi, de obicei, aceşti copii cresc bine educaţi, mărinimoşi, 

respectuoşi, buni gospodari şi adevăraţi patrioţi. Daca tata în familie este purtătorul 

unei morale înalte şi un bun gospodar, atunci şi copiii tind să fie la fel, luând exemplu 

de la el. Autoritatea părinţilor, atitudinea respectuoasă a celor mici faţă de cei mari la 

sigur că influenţează pozitiv asupra întregului proces educaţional în familie, iar o 

asemenea familie totdeauna va fi puternică şi trainică. Cuvântul tatălui trebuie să fie 

considerat lege. Chiar şi cei căsătoriţi, locuind la un loc cu părinţii, nu pot şi nu 

trebuie să hotărască ceva fără învoirea şi sfaturile părinţilor [10].  

 Bunicii şi bunicile i-au crescut şi i-au educat pe părinţii voştri. Din cauza 

vârstei şi a bătrâneţii acum ei nu au puteri îndeajuns ca să lucreze. Satisfacerea 

tuturor cerinţelor şi rugăminţilor este o datorie sfântă a copiilor şi nepoţilor. Iubiţi-vă 

şi stimaţi-vă bunicii şi bunicile, nu le amărâţi bătrâneţea cu purtări nedemne, 

îndepliniţi-le cerinţele. Ei în tinereţe au muncit pentru noi şi în numele nostru. Acum 

a venit timpul să muncim şi noi pentru ei, să le întoarcem datoria. Munciţi ca să auziţi 

de la ei: „Ce copii buni şi educaţi am crescut noi!” [Plămădeală Irina, 77 ani Ulmu]. 

Tatăl – personalitate va insista, insuflându-i copilului dragostea de carte şi 

pasiunea pentru citit. Azi, puţini sunt acei care mai răfoiesc cărţile. De obicei, se 

rezumă la volumele pe care sunt forţaţi să le studieze la literatură. Internetul le oferă 

rapid şi fără nici un efort intelectual orice informaţie, idee, rezumat, de aceea cărţile 

au rămas pe planul doi, trei. Nici filmele nu se lasă mai prejos. Există ecranizări ale 
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romanelor importante, iar poveştile celebre sunt transpuse pe pelicula desenelor 

animate. Cum poţi să ţii piept acestei avalanşe? Cineva trebuie să-i aducă cu 

picioarele pe pământ pe copiii acestui secol. Celor mai mici dintre ei li se dăruiesc 

cărţi viu colorate, cu multe desene şi puţin text. Cromatica şi designul amuzat le va 

deschide apetitul pentruu următoarele cărţi. Din domeniul geografiei, zoologiei, 

botanicii, muzicii, istoriei, faptului divers, perspicacităţii. Nu oblicaţi copilul să 

citească singur. La început, unii copii nu citesc de teamă că nu se pot descurca 

singuri, de aceea trebuie ajutaţi şi îndrumaţi. Dacă aveţi un copil leneş, aflaţi că el 

rezonează la ritmul şi rimele poeziilor, apoi acceptă poveştile amuzante şi, în final, va 

citi singur cărţi poliţiste. Când trebuie să-i alegeţi un cadou, cartea ar trebui să fie 

prima la care să vă gândiţi. Astăzi există cărţi însoţite de o jucărie, care îi amuză şi-i 

incită la lectură pe cei mai mici cititori.  

 

Bibliografie 

1. Avram I. Etnopedagogie aplicată: formarea orientărilor axiologice la preșcolarii 

mari. Cluj-Napoca, Eurodidact, 2006, 183 p. 

2. Avram I. Privire etnologică asupra educaţiei copiilor preşcolari – Revista învăţământ 

Primar. nr. 4, 2003, 34-36 p.  

3. Băieșu N. Folclorul copiilor. Chişinău, Ştiinţa, 1978. 181 p. 

4. Comenius J. A. Didactica Magna. București E.D.P., 1978, 182 p. 

5. Folclor din Câmpia Sorocii. Ştiinţa, Chişinău, 1989, 356 p. 

6. Folclor din Moldova. vol. I. Ed. Pentru literatură, Bucureşti, 1969, 798 p. 

7. Proverbe și zicători. Chișinău: Știința, 1981. 312 p. 

8. Silistraru N. Etnopedagogia românilor din Moldova în contextual științei 

pedagogice. Chișinău,1996, 189 p. 

9. Лесгафт П.Ф. Избранные педагогические сочинения.- М., 1988, 498 c. 

116



ANXIETATEA ŞCOLARĂ CONSECINȚA CARENŢELOR 

EDUCAȚIONALE 

Silistraru Nicolae, profesor universitar, doctor habilitat 

Maximenco Lilia, psiholog, doctorand 

Universitatea de Stat din Tiraspol 

Păşind într-o nouă etapă a vieţii sale, adică făcând primii paşi la şcoală la copil 

apare o fobie nouă. Există şi termenul de fobie şcolară, care subînţelege că unii copii 

au fobie la frecventarea şcolii. În unele cazuri nu este vorba de fobia de şcoală, cât 

fobia că copiii sunt prea tutelaţi de către părinţi şi la ei apare fobia despărţirii de către 

părinţi, de care este legat copilul, adesea bolnăvicios [4]. 

Adesea părinţii singuri se tem de şcoală şi neintenţionat îi insuflă copilului această 

fobie, sau dramatizează problema de început a anului şcolar., îndeplinind în locul 

copilului lucrul pentru acasă şi îi ţin sub un control strict [6]. 

Copii ce sunt încrezuţi în sine, sunt iubiţi, curioşi, activi, ce tind singur să-şi înfrunte 

toate problemele ce par în instruire şi să-şi regleze relaţiile cu semenii nu au fobie 

faţă de şcoală. În În alte cazuri vorbim despre hipertrofie, copiii până a veni la şcoală 

nu au comunicat cu semenii, sunt prea legaţi de mamă şi nu îndeajuns încrezuţi în 

sine. În acest caz ei se tem că îi vor indispune pe părinţi, adaptarea în colectiv este 

mai grea, ei au fobie şi faţă de profesor [2]. 

În afară de fobia de a se duce la şcoală, mai apare şi cea de a răspunde la lecţii, la 

baza acestei fobii este: să nu răspundă greşit, a nu se pune într-o situaţie neplăcută, să 

nu fie luat în râs. De regulă se tem să răspundă la întrebări copiii neliniştişi, fricoşi, 

cel mai tare au fobia de a răspunde la tablă. Răspunsul în faţa clasei pentru ei este ca 

o pedeapsă. Anume la tablă într-o măsură mai mare se exteriorizează slăbiciunea unor 

copii, reapărarea lor: la întrebarea pusă, apare agresivitatea fizică din partea lor. Mai 

ales aceasta este caracteristic la cei  emoţional –afectiv , la băieţii bolnăvicioşi şi 

slăbiţi mai ales la cei din ei, care au trecut dintr-o şcoală în alta, unde sa ales deja 

„liderii” în clasă. [2] 

Intensitatea neliniştii de la clasa întâi până la clasa a doisprezecea creşte mai bine de 

două ori. La copiii mici adesea creşte neliniştea la notare, controlul temelor, a 

testelor, răspunsul la tablă. Deseori confundăm starea de disconfort (frici, anxietate) a 

copilului cu apatia, lipsa motivației, eschivarea de la temele școlare, manipulare. 

Când vorbim despre anxietate, trebuie să conștientizăm că aceasta perturbă buna 

funcționalitate psihică, pe toate  filierele ei cognitiv, afectiv, 

biologic,comportamental. 
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Cum se manifestă anxietatea? 

La nivel 

cognitiv 

La nivel 

afectiv 

La nivel biologic La nivel comportamental 

- scăderea 

puterii de 

concentrare;  

- epuizare şi 

tensiune 

mentală; 

-confuzie 

intelectuală; 

- disconfort 

psihic 

- îngrijorare; 

 

 

- teamă; 

- tensiune; 

- nervozitate; 

- nelinişte; 

 - 

iritabilitate. 

- tremurături; 

- agitaţie; 

- tensiune musculară; 

- transpiraţie; 

- ameţeală, diaree, 

paloare  

- respiraţie scurtă şi 

rapidă; 

- palpitaţii; 

- mâini reci şi umede, 

- gura uscată, 

- bufee de căldură sau 

fiori reci; 

- stare de rău, greaţă, 

- senzaţie de gol în 

stomac. 

- evitare; 

- oboseală generalizată; 

- hiperventilaţie;  

- exprimare verbală 

agitată; 

- frecarea şi agitarea 

mâinilor; 

- insomnii; 

Deseori puterea ce diminuează tensiunile din jurul copilului este familia. În 

familie în primul rând copilul îşi afirmă personalitatea şi „Eu”-l său, găseşte în 

anturajul său cui să-şi împărtăşească toate problemele şi necazurile sale, şi ce este cel 

mai important, poate să nu se împărtăși dacă socoate de cuviinţă. Familia care nu are 

acest fundament îl lasă pe copil neapărat în faţa lumii înconjurătoare, atunci el este 

nevoit să-şi caute suport în altă parte, la alţi maturi. [3] 

De aici reiese cât de delicaţi trebuie să ne adresăm la principiul „familia şi şcoala un 

întreg”. Chiar şi cel mai bun educator poate să întreacă măsura, în ceva ce ţine de 

trăsăturile caracteristice ale copilului. În acest caz familia nu trebui să copie 

activitatea unul de la celălalt, dar să se completeze, ca din una din sfere a vieţii 

copilul să primească cea de ce are nevoie. Cu părere de rău pedagogii nu ţin seama de 

acesta, ei doresc ca familia să îndeplinească cerințele şcolare întocmai „cu supunere 

şi orbie”. Adesea legătura dintre şcoală şi familie se exprimă prin faptul că părinţii 

însuşesc, adoptă şi dezvoltă comportamentul notării, conform căruia copilul bun – 

este acel copil ce învaţă bine, se împacă cu părinţii, aduce diplome de onoare şi alte 

certificate a succesului său. În acest caz şi familia şi şcoala evoluează unanim contra 

copilului. [7] 

La profesorii competenți nu întâlnim des copii ce sunt neliniştiţi: dacă fobia a 

apărut până la şcoală, la şcoală ea scade, îşi pierde acuitatea sa. De acea că 

organizarea procesului de instruire la aceşti profesori nu se sprijină pe simţul fricii, 
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invers ei se strădui să-i inspire copilului încrederea în propriile puteri. Însă în foarte 

mare parte copiii învață în alte condiţii. Pentru mulţi în timpul şcolii nu numai se 

agravează problemele mai vechi ce apar în familie, dar se adaugă şi altele noi, şi mai 

grele – adesea pentru toată viaţa. 

Nu vom fi corecţi dacă toate problemele emoţionale le vom pune pe umerii 

şcolii, şi vom uita de familie. În viaţa elevului aceşti doi factori sunt în strânsă 

legătură. Ducându-se la şcoală elevul nu poate să-şi lese bagajul de nelinişte, tradiţiile 

şi obiceiurile familiei, iar plecând de la şcoală şă-şi lase ghiozdanul în vestiar cu 

emoţiile şi problemele şcolare (cerinţele pedagogilor, conflictele în colectiv). Mai 

mult de atât creându-şi propriul „Eu” – stil, copilul e ca o albină, acumulează 

informaţia despre sine de la şcoală şi acasă, în ogradă şi diverse secţii, şi arăți la 

şcoală şi acasă. Comportamentul iubitor şi cu compasiune a familiei faţă de copil 

compensează frământările negative legate de şcoală. Şi invers, minusurile în educare 

pot fi stinse şi de către un profesor înţelegător, şi de comportamentul prietenos al 

colegilor [2]. Acesta este posibil numai în cazul când familia şi școala se completează 

una pe alta -  în numele copilului, formându-i în jurul lui o lume sigură şi armonioasă. 

Însă cu părere de rău şcoala şi familia îşi unesc forţele nu să-l sprijine pe copil, dar 

pentru mustrare  şi pedeapsă. Aceasta formează la copil sentimentul de disperare: 

nimeni nu crede în el, toţi sunt contra. 

Vă propunem atitudinile mai frecvent întâlnite ale părinților și/sau cadrelor didactice, 

care nu sporesc creșterea anxietății la copii: 

1. Ameninţarea. Consecinţă: principala preocupare a copilului va fi să nu 

greşească. Nu va avea curajul să facă ceva, decât dacă va fi sigur că rezultatul 

este bun. Aşa apar frica, minciuna, intoleranţa etc. 

2. atitudine: Contrazicerea şi minimalizarea problemei. Consecinţă: 

contrazicând copilul în acest mod, părintele îi întăreşte convingerea deja 

formată. Copilul va simţi că părintele său nu îl înţelege şi nu e capabil să-i 

asculte problemele. Aşa se poate naşte lipsa de încredere în competenţa 

părintelui. 

3. atitudine: Critica. Consecinţă: va scădea receptivitatea copilului la părerile 

emise de părinte. Aşa se poate naşte indiferenţa. 

4. atitudine: Etichetarea. Consecinţă: dacă afirmaţiile se repetă frecvent, atunci 

copiii vor fi urmăriţi toată viaţa de această idee. În subconştientul lor, ei vor fi 

convinşi că sunt urâţi, proşti sau blegi. De aceea, vor încerca, de câte ori se va 

ivi ocazia, să demonstreze că nu este aşa, chiar dacă nu li se cere acest lucru. 

Apar complexele de inferioritate. 

5. atitudine: Indiferenţa. Consecinţă: copilul va căuta să atragă atenţia asupra sa 

cu orice preţ, chiar şi prin fapte negative (furt, chiul, înjurături). 
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6. atitudine: Ironia. Consecinţă: va scădea încrederea copilului în forţele proprii 

şi încrederea faţă de părinte. El va căuta să fie apreciat în altă parte la 

„adevărata lui valoare"; aşa poate să apară distanţarea. 

7. atitudine: Învinuirea. Consecinţă: scade nivelul stimei de sine; aşa pot apărea 

complexele de inferioritate. 

8. atitudine: Neatenţia la ce ni se spune (întrerupem o conversaţie începută, 

întoarcem spatele, schimbăm brusc subiectul discuţiei sau partenerul de 

dialog).  Consecinţă: copilul va comunica ceea ce crede că o interesează pe 

mamă şi va începe să omită ceea ce se va dovedi mai târziu a fi fost esenţial; 

aşa poate să apară neglijenţa. 

9. atitudine: Nemulţumirea. Consecinţă: aşa poate să apară sentimentul de 

vinovăţie. 

10. atitudine: Ridicarea vocii. Consecinţă: exersată mai mult timp, această formă 

de „comunicare" se poate transforma într-o deprindere păguboasă a părintelui. 

Aşa poate să apară dispreţul faţă de părinte. 

11. atitudine: Umilirea.  Consecinţă: părintele nu mai este un om de încredere, 

deoarece te poate face de râs când nu te aştepţi. Prin urmare, copilul va învăţa 

să ascundă adevărul; aşa poate să apară neîncrederea. 

Recomandări pentru părinţi: Cum pot să-şi ajute copii să depăşească frica . 

1. De a se deprinde să recunoască şi descifreze reacţiile la stres a copiilor; 

2. De a fi pentru copil un „suport” în situaţii de criză (frică); 

3. De a le permite copiilor să povestească ce simt şi de ce se tem; 

4. De a nu-i împiedica să se comporte diferit decât semenii săi şi să se strădui să 

intre în esenţa acestui tip de comportament; 

5. De a-i ajuta să înţeleagă corect situaţiile critice: catastrofe, accidente etc; 

6. De a folosi orice metode ca să îmbunătăţească relaţiile cu copilul; 

7. De a tinde permanent să-şi liniştească copilul, să-l încurajeze şi să-i reîntoarcă 

echilibrul emoţional; 

8. Părintele trebuie cu respect să se atârne faţă de frica copilului, chiar dacă el 

consideră că nu este o frică întemeiată. E foarte important ca părintele să 

recunoască fricile copilului; 

9. Să comunice cu copilul despre frica sa. Cuvântul „frică” nu trebuie să fie 

„tabu”, fiindcă fricile apar chiar şi atunci când nu vorbeşti despre ele; 

10. Să-i explice copilului că şi maturilor le este frică de ceva; 

11. De a nu exagera şi nu a dramatiza situaţiile critice din viaţa copilului 

12. De a vorbi la nivel emoţional cu copilul despre problemele pe care le are, 

despre relaţiile cu colegii şi profesorii; 

13. Nu vă criticaţi copilul pentru insuccesele pe care le are; 
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14. Nu încercaţi să realizaţi prin copil ceea ce nu aţi reuşit să realizaţi la vârsta 

voastră. 

Recomandări pentru învățători: 

1. Vorbiţi într-o manieră calmă cu copiii despre refuzul lor de a ieşi la tablă; 

2. Fiţi răbdători faţă de copiii timizi, anxioşi; 

3. Practicaţi exerciţii în grup, în scopul incluziunii sociale a copiilor izolaţi; 

4. Comunicaţi cu copiii sincer şi deschis; 

5. Nu ignoraţi nici o părere, chiar şi cea greşită, explicaţi tacticos care este 

răspunsul corect; 

6. Nu împărţiţi copiii în categorii; 

7. Nu exprimaţi preferinţa pentru anumiţi elevi; 

8. Nu neglijaţi copiii agresivi, anxioşi şi timizi; 

9. Practicaţi comunicarea cu părinţii în prezenţa copilului; 

10. Nu folosiţi critica directă şi impulsivă faţă de elev şi părinți; 

11. Rezolvarea situaţiilor neplăcute practicaţi-le individual şi nu în faţa clasei; 

12. Susţineţi reuşita copilului, atât în conduită cât şi la cunoștințe, lăudaţi orice 

succes, cât de mic nu v-ar părea; 

13. Nu permiteţi colegilor de clasă să glumească agresiv sau să ignore 

demonstrativ elevii cu probleme; 

14. Încercaţi să creaţi în clasă o atmosferă calmă de lucru, nu favorizaţi 

conflictele între copii şi le neglijaţi; 

15. Dacă observaţi schimbări, atât pozitive, cât şi negative, aduceţi la cunoştinţa 

părinţilor. 

Recomandări generale: 

1. În cadrul cursurilor de psihologie se recomandă de a introduce teme referitor la 

fobiile copiilor, în cadrul cărora copiilor să li se ofere posibilitatea de a discuta 

deschis despre problemele cu care se confruntă; 

2. De a micşora cerinţele faţă de copii (teme pentru acasă, proiecte, sarcini); 

3. De a pune accent pe dezvoltarea creativităţii la copii şi  a gândi spontane, 

libere; 

4. De  a organiza debuturi, clipe de interese, de a menţine cercurile extra 

curriculare deja formate; 

5. De a include copiii ce fac parte din grupa de risc în grupe de training, terapii de 

grup şi individuale; 

6. Reorganizarea sistemului de învățământ din Republica Moldova, astfel 

încât să se pună accent pe demnitatea copilului, pe individualitatea lui şi nu 

pe sistemul de pedepse şi şablonare şi etichetare a copilului; 

7. A nu exclude copilul de nivel mai jos de mediu din procesul instructiv-

educativ. 
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IMPORTANŢA CULTURII COMUNICĂRII ÎN PROCESUL DE 

INTEGRARE SOCIOCULTURALĂ A ADOLESCENŢILOR 

Tănăsescu Cristina Florentina, doctorandă 

Școala Doctorală Știinţe ale Educaţiei 

Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă”, Chişinău 

Abstract. Park and Burgess first studied integration  through the concept of assimilation. This 

concept was defined as “a process of interpenetration and fusion in which persons and groups 

acquire the memories, sentiments, and attitude of other persons and groups and, by sharing their 

experience and history, are incorporated with them in a common cultural life."After decades of 

research , the key factors for success and the reasons why some teenagers often fail in their attempt 

to get sociocultural integrated, are poorly understood.  

In this article, we have sought to take stock of and synthesize the findings from research on 

sociocultural integration, to emphasise the major importance of cultural communication in the 

process of sociocultural integration of teenagers and to identify the unsolved questions as well, so 

that we could find the best answers for them. 

Epoca noastră presupune o relație între unitate şi diversitate . Această relație 

reprezintă cadrul teoretic în care putem înțelege modificările multiple din cultura 

contemporană. 

Aparent contradictorii, unitatea şi diversitatea constituie cele două aspecte 

inseparabile ale fiinţei umane, dar şi cei doi poli între care se roteşte cultura.  

Dintr-o perspectivă istorică având în vedere perioade mai îndelungate, secolul 

al XX-lea este numit de către Eric Hobsbawm un secol al extremelor care a avut ca 

finalitate o perioadă de descompunere, incertitudine şi criză, odată cu destrămarea 

sistemului comunist şi cu trecerea omenirii spre un viitor necunoscut şi problematic. [ 

Hobsbawm, E.Secolul extremelor, pp .15-32]. Prin transformările culturale ce s-au 

acumulat, „s-a încheiat o epocă din istoria omenirii şi a început alta” [Hobsbawm, 

E.Secolul extremelor, p. 22]. 

 În evoluţia sa, o comunitate nu poate exista fără cultură, aceasta fiind cea care 

asigură raportul societăţii cu lumea înconjurătoare , asigurând totodată satisfacerea 

aspiraţiilor umane. 

Pentru a înțelege conținuturile sale valorice, pentru a putea explica 

mecanismele funcționale care îi asigură dezvoltarea istorică, raportarea culturii la 

societate devine o cerință obligatorie. 

 Cultura europeană și universală creează bunuri culturale prin mijlocirea culturilor și 

creațiilor naționale, ceea ce sporește posibilitatea națiunilor de a se cunoaște, 

conferind un grad mai mare de sprijin, toleranță și prețuire reciprocă. În acest context, 

David Rockefeller menționează că pentru a aprecia culturile altor națiuni, trebuie să 

mergi în țara lor, să cunoști oamenii și trebuie să intri în contact cu cultura țării . 

În viziunea noastră, cultura  comunicării constituie o precondiție pentru 

integrarea socioculturală a adolescenților, favorizând abilitatea de a folosi strategii 
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de comunicare eficiente, de a fi clar, accesibil, coerent, inteligibil și empatic, 

caracteristici ce țin de apartenența la o generație, la o anumită vârstă sau care depind 

de factorii de personalitate: prestigiu, inteligenta, concepție, atitudini, sistem de 

valori, calități umane, temperament etc. Așadar, atunci când se analizează aspectele 

metodologice, în special cu privire la cultura comunicării și integrarea 

socioculturală, dar și la factorii implicați, procesul de integrare trebuie înțeles 

restrictiv, în cazul nostru,  ținând cont de personalitatea adolescentului în raport cu 

mediul sociocultural. 

Autorul G. Cole notează că sistemul cultural reprezintă constelația de convingeri și 

valori la care aderă membrii unei societăți. El preia analitic definiția lui Edgar Schein 

conform căreia cultura este un tipar de premise elementare – inventate, descoperite 

sau elaborate de un grup dat pe măsură ce acesta învaţă să facă faţă propriilor 

probleme de adaptare la exterior şi de integrare pe plan intern – care a funcţionat 

suficient de bine pentru a fi considerat valabil şi, ca urmare, pentru a fi asimilat de 

noii membri ai grupului ca modalitatea corectă de a percepe, a gândi şi a simţi în 

legătură cu problemele respective [Apud, Bazele comunicării, p. 63]. Prin urmare, 

mediul școlar are un rol esențial în evoluția personalității elevului, constituind cel mai 

important mijloc de socializare și integrare socioculturală, contribuind decisiv la 

transmiterea valorilor, oferind atât individualitate, cât și posibilități de afirmare în 

grup, răspunzând nevoilor asociative și de apartenență ale ființei umane. Prin 

dimensiunea sa socioculturală, școala se prezintă ca un mediu și mijloc de învățare a 

unor roluri sociale, formează competențe de comunicare fondate pe interacțiune 

reciprocă și în cadrul căreia se stabilesc relații care conduc la integrarea 

socioculturală. 

Vasile Simileanu, în revista “Integrarea culturală” apreciază că, asupra 

oamenilor aparținând diferitelor naționalități acționează factorii distinctivi ai 

specificului național: “acțiunea antropică a condițiilor cosmico-geografice, 

particularități etnico-antropologice ale comunității, ethos-ul, dominantele 

caracterologice, amprenta psihică și factura morală, efectele psihologiei colective, 

tradițiile și cutumule specific modului de viață comunitar, unitatea lingvistică ca 

element esențial de constituire și comunicare a valorilor și a semnificațiilor, 

spiritualitatea, atitudinile axiologice față de reprezentările sociale.” 

Influența pe care mediul sociocultural îl are asupra dezvoltării personalității 

adolescenților, este, cu siguranță un subiect complex prin numărul variabilelor care 

trebuie analizate și corelate. Transformările emoționale și psihologice pe care le 

suportă adolescenții, îi fac vulnerabili în fața stilului propriu de viață și îi determină 

să privească mediul sociocultural ca pe o provocare. Valorile școlii sunt privite cu tot 

mai multă neîncredere și nepăsare, iar adolescenții caută refugii în alt mediu. 
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În confruntarea intelectuală și emoțională, mediul sociocultural în care trăiesc 

elevii are un rol crucial în dezvoltarea lor armonioasă și în evoluția către succes. Ioan 

Nicola remarca faptul că, “personalitatea conferă omului identitate proprie, 

nonrepetitivă, unicitate, expresie a unei anume îmbinări a variabilelor sale interne, 

unele dintre acestea impunându-se cu o intensitate mai puternică în structura de 

ansamblu a acestui construct uman” [Nicola, 2000, p. 149]. 

În opinia autorului Constantin Cucoș ,  comunicarea culturală este cu atât mai dificilă cu 

cât cea mai mare parte a elementelor ei componente sunt destul de avanscenice, mai putin vizibile 

și mai greu comprensivile. Astfel, în perioada adolescenței, elevii încep să conștientizeze 

din ce în ce mai mult faptul că intră în contact cu o societate în dinamică și uneori 

total necunoscută. Cu alte cuvinte, întâlnesc anumite bariere socioculturale pe care 

sunt nevoiți să le depășească cu succes cât mai repede posibil, pentru a avea garantată 

reușita integrării socioculturale. Cei care nu reușesc să facă acest lucru, eșuează prin 

neintegrarea socioculturală. În viziunea noastră, cadrele didactice trebuie să-și asume 

rolul de a-i ghida pe elevi în vederea includerii acestora în mediul sociocultural. 

Având în vedere diferitele mentalități și tradiții pe care le au elevii, religiile diferite, 

educația diferită, cadrul didactic are îndatorirea, pe lânga  a-i învăța să comunice 

eficient, să îi formeze în spiritul toleranței și al acceptării celuilalt cu calități și 

defecte. 

Fiind puși în situația de a  se adapta la diferite medii socioculturale,  unii 

adolescenți pot fi mai tolernați, mai empatici, mai deschiși și se pot integra mult mai 

ușor, în timp ce alții pot fi mai inchiși, negativiști și reticenți. De aceea este de o 

importanță majoră cultura comunicării în procesul de integrare socioculturală a 

adolescenților. 

În opinia lui Mihai Golu,
 
formula optimă de integrare este desigur cea care 

permite un echilibru și un control reciproc, prevenindu-se hipostazierea și dominanța 

absolută a uneia asupra celeilalte [Dinamica personalităţii p. 137]. În accepțiunea 

autorului, prin renunțarea parțială la individualitate în favoarea sociabilității, 

indivizii acceptă să piardă o parte din voința lor și din spiritul lor de independență; 

astfel, ei vor abandona circumspecția, teama și prudența, câștigând recunoaștere și 

dobândind sprijin din partea altora. În acest scop, adolescentul trebuie orientat spre 

dezvoltarea culturii comunicării în scopul facilitării procesului de integrare 

socioculturală, care implică o continuă luptă de transformare și restructurare a 

potențialului, a competențelor sociale, a însușirilor individuale, fiind un proces de 

inserție activă și eficientă a adolescentului în activitățile școlare, în grupurile sociale 

și în viața comunității. În această ordine de idei, literatura de specialitate prezintă 

specificitatea unor tipuri de integrare socială [apud ?, p.5]. 
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Tabelul 1. Tipuri de integrare socială  

1 Integrare culturală – vizează realizarea armonizării valorilor privind 

comportamentul și interdependența dintre valori, comportamente și instituții 

sociale. 

2 Integrarea normativă – se referă la integrarea între norme și persoane. Opusul ei 

este starea de ,,anomie", de conflicte între norme, de incompatibilitate între norme 

și indivizi. 

3 Integrarea comunicațională – vizează un sistem de relații definitorii pentru 

concordanța dintre conduite și norme. În procesele comunicative sunt angajați 

simultan individul concret cu caracteristicile sale psihice și mediul social concret 

cu particularitățile sale active. Efectele psihosociale apar pregnant sub aspectul 

unor indici pozitivi sau negativi. 

4 Integrarea funcțională – se referă la unitatea și echilibrul sistemului social, 

diviziunea și sincronizarea valorilor într-un grup.  

 

Din perspectiva autorului I. Cerghit [Sisteme de instruire alternative şi 

complementare: structuri, stiluri şi strategii.p.61], comunicarea a fost dintotdeauna o 

componentă principală a educației, un suport indispensabil învățământului. Cu 

certitudine, cultura comunicării în mediul școlar este în măsură să le confere tuturor 

elevilor, indiferent de vârstă, multiple posibilități de facilitarea integrării 

socioculturale. Din perspectiva receptivității la progresele comunicării științifice, 

practica îndelungată a școlii nu a încetat niciodată să aplice într-un mod inteligent 

diverse metode de comunicare în structurile ei procesuale. Așadar, cultura 

comunicării în mediul școlar ține de o formă distinctă a comunicării prin conținuturi 

specifice acțiunii de învățare sistematică și presupune un raport bilateral profesor – 

elev, elev – elev, urmărind o reacție inversă, care presupune flexibilitatea rolurilor, o 

interacțiune și nu doar o transmitere de mesaje, determinând măsura în care mesajul a 

fost înțeles, crezut și acceptat. În viziunea noastră, cultura comunicării în mediul 

școlar ține și de procesul prin care un conținut cognitiv se transmite de la profesor la 

elev prin semne/simboluri care au aceeași semnificație atât pentru emițător, cât și 

pentru receptor. Prin urmare, valorificarea culturii comunicării din perspectiva 

integrării socioculturale trebuie să  includă: informații despre valorile socioculturale, 

impresii, trăiri afective, judecăți de valoare, având scopul de a stabili relații eficiente 

de învățare și dezvoltare. Din aceste perspective, valorificarea culturii comunicării în 

procesul de integrare socioculturală a adolescenților nu poate fi realizată fără 

explorarea indicatorilor relaţional-valorici, precum: adaptarea și integrarea în mediul 

școlar, perceperea pozitivă și stabilirea relațiilor interpersonale eficiente, 

perfecționarea nivelului de comunicare, etc. 
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Întrucât o societate nu poate exista fără cultură, apare necesitatea 

conştientizării importanţei pe care cultura comunicării o are în procesul de integrarea 

socioculturală, pornind în special de la elevii din învăţământul preuniversitar. 

Cultura înglobează un ansamblu complex de instituţii aferente şi mijloace de 

comunicare, în jurul cărora este organizată viaţa culturală şi prin intermediul căreia 

valorile pătrund în spaţiul social. Raporturile dintre cultură şi societate sunt stabilite 

prin instituţii precum: institutele de cercetare ştiinţifică, sistemul de învăţământ, 

bibliotecile, muzeele, mijloacele de comunicare în masă. 

O comunicare culturală eficientă poate rezolva conceptul de unitate care 

asigură un climat favorabil unei bune manifestări a diversităţilor. 

Culturile interferează şi comunică între ele, de accea nevoia de unitate în 

diversitate, prin eficientizarea competenţelor comunicative şi organizatorice ale 

adolescenţilor, întrucât, „nici o fracţiune a omenirii nu dispune de formule aplicabile 

totalităţii , şi (...) o omenire amalgamată intr-un gen de viaţă unic e de neconceput, 

deoarece ar fi o omenire osificată.” [ Levi-Strauss, C., Antropologia structurală, p.45] 
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СЕМЬЯ И СООБЩЕСТВО – ПАРТНЕРЫ ИНКЛЮЗИВНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА 

Бирюкова Ольга, психолог, II дидактическая степень 

Лицей «М.Коцюбинский» 

«Хоть человеческая жизнь дороже всего на свете,  

но мы часто поступаем так,  

словно в мире существует нечто еще более ценное,  

чем человеческая жизнь» 

Антуан Сент-Экзюпери  

«Маленький принц» 

     Нет такого ребенка, который бы имел меньше прав на получение 

образования, чем другие дети – инклюзивное образование дает такую 

возможность. Смысл инклюзии, или инклюзивного  образования состоит в том, 

чтобы на всех уровнях, вместе друг с другом учились обычные дети, и дети, 

имеющие нарушения в физическом и/или психическом развитии. 

Инклюзивное образование дает возможность общаться со сверстниками и 

социализироваться, что необходимо для успешной адаптации в будущем. 

     В Молдове на государственном уровне инклюзивное образование начали 

внедрять с 2011 года. На данный момент в нашей стране более трех тысяч детей 

с ограниченными возможностями получают инклюзивное образование, 

насчитывается около 600 сопровождающих педагогов и столько же ресурсных 

центров.  

     Для успешного продвижения инклюзивного образования важным является 

тесное партнерство между инклюзивной школой, семьей и сообществом.     

Сотрудничество родителей полезно не только для детей, существует также 

возможная выгода для всех сторон, например:  

 Родители улучшают взаимодействие со своими детьми, становятся более 

отзывчивыми и чувствительными к их потребностям и более уверенными 

в своих родительских навыках.  

 Педагоги получают более глубокое понимание культуры и разнообразия 

семей, чувствуют себя более комфортно на работе и поднимают свой 

моральный дух.  

 Школы путем привлечения родителей и сообщества, как правило, 

упрочивают свою репутацию. 

     Трудности при партнерстве семьи и инклюзивного образования связаны с 

поэтапным принятием семьей своего ребенка, в этом очень важным является 

оказание своевременной квалифицированной помощи специалистов психологов 

и психопедагогов.  Каждая семья проходит определенные этапы: 

 Шок - непонимание ситуации, ступор, а затем паника;  
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 Отрицание - это защитный механизм, надежда родителей, что ребенок 

полностью выздоровеет; 

 Агрессия или пассивность: 

- агрессия или злость проявляется в совокупности с вопросом родителей 

себе, родственникам и специалистам «Почему это случилось с нами?»; 

- пассивность, бездействие; 

 Торги - родители надеются на чудо, перебирают все возможные способы 

лечения, пытаются «выторговать» здоровье ребенка в обмен на добрые 

дела, пожертвования; 

 Переживание и признание проблемы - стадия переживания горя. 

Ощущение пустоты и бессмысленности, чувство брошенности, сильное 

чувство вины и страх. Это самый тяжелый период - в этот период в 

изоляции и социальном «коконе» оказываются родители детей с 

нарушениями в развитии. Преодолеть это состояние можно, ощущая 

тепло и поддержку как родных людей, так и людей, работающих с 

особенными детьми; 

 Принятие и возрождение - болезнь ребенка воспринимается как часть 

жизни, родители принимают его. Позиция родителей: «признать — 

значит научиться с этим жить». Возвращается ощущение внутренней 

опоры, человек начинает задумываться о будущем. 

     Все семьи по-разному участвуют в инклюзивном образовании детей, что во 

многом зависит от вида нарушений функций организма, а также социально- 

экономического статуса семьи и характера взаимоотношений между 

родителями и ребенком. Можно выделить родителей выполняющих: 

Гражданские полномочия - гражданский контроль, делегирование полномочий 

и партнерство. 

Символическую поддержку – умиротворение, консультации; 

Отсутствие участия – терапия и манипуляция. 

     Инклюзивное образование встречает, на пути своего развития, трудности со 

стороны педагогов, родителей, одноклассников, сообщества. 

Трудности инклюзивного образования со стороны родителей вызваны, прежде 

всего, страхами:  

 страх родителей других детей относительно уменьшения качества 

обучения;  

 страх родителей инклюзивных детей перед неудачей и дискриминацией;  

     Трудности развития инклюзивного образования со стороны сообщества 

представлены материальными ресурсами:  

 недостаточность материальных и финансовых ресурсов;  
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 отсутствие/недостаточность дидактических материалов, физического 

пространства (комната, ресурсный центр);  

 отсутствие транспортных средств. 

В целях улучшения взаимодействия семьи и инклюзивного образования 

предложено проведение мероприятий для родителей всех детей в классе.  

Проект мероприятия 

Специфические компетенции и субкомпетенции: 

О1 – сплочение коллектива и снятие напряжения; 

О2 – дать определение понятиям «стереотип», «предубеждение», 

«дискриминация», «убеждение»; 

О3 – рассмотреть, на конкретных примерах, как работает эффект стереотипов; 

О4 – прочувствовать, на своем примере, какие ограничения в обществе 

испытывают родители детей с ОВЗ; 

О5 – выделить основную мысль текста; 

О6 – определить проблемы, с которыми сталкиваются родители детей с ОВЗ и 

педагоги; проанализируйте их согласно алгоритму; 

О7 – запереть «на ключ» ошибочные представления и иллюзии. 

Этапы СБ Содержание мероприятия Стратегии Время 

Вызов О1 Родители размещаются по 

кругу и продолжают фразу: 

«Мы с тобой похожи тем, 

что...» 

Самопрезентация 

Обсуждение 

10 мин 

Осмысление О2 

 

О3 

Упражнение «Эффект 

стереотипов» 

Анализ упражнения. 

Эмпатическое 

упражнение 

Мини-лекция 

15 мин 

О4 Упражнение  «Родитель 

инклюзивного ребенка» 

Анализ 

Эмпатическое 

упражнение 

Мини-лекция 

12 мин 

О5 Изучение текста «Щенки на 

продажу» 

Дискуссия 8 мин 

О6 Упражнение «Алгоритм 

определения проблемы» 

Мозговой штурм 20 мин 

Рефлексия О7 Упражнение «Ключи» Обсуждение 15 мин 

 

Упражнение «Мы с тобой похожи тем, что...» 

Участники выстраиваются в два круга — внутренний и внешний, лицом друг к 

другу. Количество участников в обоих кругах одинаковое. Участники внешнего 

круга говорят своим партнерам напротив фразу, которая начинается со слов: 

«Мы с тобой похожи тем, что...». Участники внутреннего круга отвечают: «Мы 
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с тобой отличаемся тем, что…». Затем по команде участники внутреннего круга 

передвигаются (по часовой стрелке), меняя партнера. Процедура повторяется 

до тех пор, пока каждый участник внутреннего круга не повстречается с 

каждым участником внешнего круга. 

Упражнение «Эффект стереотипов» 

Разбор учебных и жизненных ситуаций по схеме. 

 
Анализ упражнения: существуют стереотипы и предубеждения относительно 

инклюзивного образования.  

Стереотипы – это «навязчивая идея людей о том, каким является кто-то или 

что-то, в особенности о чем-то ложном». 

Предубеждения – это «мнение или неприязнь, сформированная без глубокого 

размышления или знания».  

Дискриминация – это негативное отношение, предвзятость, насилие, 

несправедливость и лишение определенных прав людей по причине их 

принадлежности к определенной социальной группе. 

Угнетать - жестоко притеснять, не давать свободно жить, эксплуатировать 

 

Упражнение «Родитель инклюзивного ребенка». 

Родители отвечают на вопросы: что испытывают родители инклюзивного 

ребенка со стороны различных частей тела. 

Часть тела 

(завязываются 

лентами) 

Символическое значение 

Глаза Родителям сложно принять своего ребенка, увидеть его 

таким, какой он есть; сложно выводить его в общество и в 

буквальном смысле «быть на виду». 

Рот Родители боятся рассказывать о своем ребенке, говорить о 
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нем, рассказывать о своих трудностях и потребностях. 

Уши Родители не хотят слышать диагноз ребенка и боятся 

общественного мнения и осуждения. 

Руки Родители чувствуют себя связанными, их жизнь меняется и 

во многом ограничивается. Страх того, что не в их силах 

вылечить ребенка, человек «опускает руки». 

Сердце Неутихающая боль, чувство постоянно присутствующее 

(«сердце разрывается», «болит душа»). 

Живот  Это область дыхания, центр нашей жизненной силы и 

энергии. Многие семьи детей с нарушеньями развития как 

бы «живут вполсилы», «дышат в полдыхания». 

Бедра Многие родители боятся рожать детей, ухудшаются 

супружеские отношения, формируются супружеские 

дисгармонии. 

Ноги Родителям сложно идти дальше по жизни. Они в 

буквальном смысле боятся сами «сделать шаг», ограждают 

и ребенка от самостоятельных жизненных шагов. Семья 

замирает, не развивается. 

 

Анализ: в такой изоляции оказываются родители детей с нарушениями в 

развитии. Чувство командного единства чрезвычайно важно, принятие и 

хорошее взаимодействие в классе может показать семье, что они включены в 

это общество и этот мир. И им уже не так страшно обращаться в социальные 

сферы, водить детей в школу и активно включать в мир отношений.  

 

Текст «Щенки на продажу» 

Владелец зоомагазина вывесил на двери объявление: «Продаются щенки». 

Подобные объявления обычно привлекают детей, и действительно, вскоре 

около объявления остановился маленький мальчик.  

— Почем вы собираетесь продавать ваших щенков? — поинтересовался он. — 

От тридцати до пятидесяти долларов, — ответил владелец магазина. Малыш 

полез в карман и вынул какую-то мелочь.  

— У меня два доллара тридцать семь центов, — заявил он. — Можно мне 

посмотреть на них? Пожалуйста!  

Мужчина улыбнулся, свистнул, и из будки вышла Леди, которая побежала по 

проходу в магазине, а за ней помчались пять крошечных комочков меха. Один 

значительно отставал от своих сестер и братьев. Малыш немедленно выделил 

отстающего прихрамывающего щенка и спросил:  

— А что случилось с этой маленькой собачкой?  
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Владелец магазина объяснил, что ветеринар осмотрел щенка и обнаружил у 

него искривление тазобедренной кости, так что он навсегда останется хромым. 

Мальчик оживился.  

— Я хочу купить именно этого щенка. Владелец магазина ответил: 

 — Нет, тебе не нужно покупать эту зверюшку. Если ты действительно хочешь 

забрать его, я отдам тебе бесплатно.  

Маленький мальчик был явно огорчен. Он посмотрел прямо в глаза мужчины и 

сказал:  

— Я не хочу, чтобы вы отдавали мне его просто так. Эта собачка стоит столько 

же, сколько и остальные щенки, и я заплачу полностью. Сейчас я отдам вам два 

доллара тридцать семь центов, а потом каждый месяц буду приносить по 

пятьдесят центов, пока не уплачу за него.  

Владелец магазина возразил:  

— Не говори, что ты хочешь купить этого щенка. Он никогда не сможет бегать 

и прыгать и играть с тобой, как другие щенки.  

В ответ на это малыш нагнулся и закатал штанину, под которой мужчина 

увидел сильно изуродованную ногу, поддерживаемую металлической скобой. 

Он взглянул на владельца магазина и тихо сказал:  

— Я и сам плохо бегаю, а собачка нуждается в том, кто ее поймет...  

Дэн Кларк  

Упражнение «Алгоритм» 

Проанализируйте ситуации согласно алгоритму: 

 
Упражнение «Ключи».  

Инструкция: В нашей встречи мы расстаемся со многими представлениями, как 

бы «запираем на ключ» ошибочные предположения, иллюзии, отслужившие 

взгляды, устаревшие задачи, ненужные отношения и т. п. И в то же время мы 

многое открываем для себя: приобретаем новый взгляд на вещи, обращаемся к 

новым темам, задачам, людям. Все это будет символизировать связка ключей. 

Тот, кто захочет рассказать о своих целях, будет держать ее в руках. Он может 

решить, какой ключ и по какой причине больше всего подходит для его 

133



конкретных целей, а также, с чем именно связана его цель: придется ли ему 

что-то «открывать» или, наоборот, «запирать». 

     Подводя итог статье, можно сделать вывод, что инклюзивное образование 

необходимо развивать в тесном партнерстве с семьей и сообществом, для более 

успешного развития, обучения, принятия индивидуальности каждого 

отдельного учащегося и удовлетворение особых потребностей каждого ребенка. 
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ВНЕДРЕНИЕ ГЕНДЕРНОГО ПОДХОДА В СИСТЕМУ РАБОТЫ  

ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ЛИЦЕЯ ИМ. П. МОВИЛЭ (КИШИНЭУ) 

Докина Светлана 

IP Liceul Teoretic P. Movilă, Chișinău 

Система образования в Республике Молдова за последние 20 лет  

претерпела ряд важных изменений, целью которых была модернизация и 

демократизация образовательного процесса. Школа, дружественная ребенку 

(ШДР) должна обеспечить качественное образование на основе стандартов 

эффективности, под которыми  понимают общие, комплексные цели, 

ориентированные на то, что будет знать ученик, что будет уметь делать и каким 

будет ученик по окончании школьного образования.  Стандарты эффективности 

отражают основные составляющие школы, дружественной ребенку: 

эффективность образовательного процесса, инклюзивность, демократическое 

участие, здоровье и  безопасность, а также гендерное равенство. 
Целью данной статьи является  рассмотрение этапов внедрения 

гендерного подхода в систему обучения на примере работы теоретического 

лицея им. П. Мовилэ.  

В настоящее время проблема гендерного воспитания начала приобретать 

актуальность, и все больше учителей стали задумываться о необходимости 

дифференцированного подхода к воспитанию девочек и мальчиков.  

Статья 6 Кодекса об образовании гарантирует право на образование 

любому лицу, вне зависимости от национальности, пола, расы, возраста, 

религии, социального происхождения и положения, политической 

принадлежности, наличия или отсутствия судимости [4, с. 3]. 

Что означает само понятие «гендерный подход»? Гендерный подход 

учитывает как биологический, так и социальный фактор в становлении 

личности ребенка [3, с.  15.]. Существуют  два разных понятия: «пол» и 

«гендер». «Гендер» – это социально-психологическая характеристика, а «пол» – 

биологическая. Пол и общество, тесно переплетаясь, формируют гендерные 

особенности каждого из нас.  
Целью гендерного образования является всестороннее развитие личности 

обучаемого; обучение его жизни в обществе, принятию законов общества и 

позитивному отношению к своей жизни[2, с. 13]. Образование, которое не 

учитывает полоролевых особенностей обучающегося, неспособно воспитать 

людей, отвечающих требованиям современного европейского общества.  

Многолетние исследования ученых доказали, что мозг мальчика и 

девочки существенно различаются, что приводит к разности восприятия 

учебного материала мальчиками и девочками.  
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Не случайно до середины 20 века мальчики и девочки учились раздельно 

друг от друга. При раздельном обучении повышается качество образования, но 

совместное обучение дает возможность научиться общаться с 

противоположным полом. 

В современном образовании  самый разумный подход задуматься о 

методиках преподавания разнополым детям одновременно. Это позволит им не 

только обучатся более эффективно, но и легче адаптироваться в окружающем 

мире.  

Например, у мальчиков доминирует абстрактное мышление, у девочек – 

конкретное мышление; мальчикам для удобства восприятия нового материала 

новый материал лучше располагать столбиком, а для девочек – в 

горизонтальном направлении; мальчикам лучше не давать материал в «готовом 

виде»,  а  предлагать частично-поисковые методы, соревнования, девочки же 

соревнования не любят и т.д. [3, с. 21-22]  

В 2013-16 годах Министерством Образования внедрялся национальный 

проект «Реформа образования в Республике Молдова» [1], который 

предусматривал анкетирование учащихся 4 и 9 классов, а также  анализ 

результатов национального тестирования. Как показали исследования, девочки 

опережают мальчиков в умственном отношении: показатели по русскому языку 

и математике у них в среднем на 3,8 балла выше, чем у мальчиков [Там же, с. 

30, 140]. С возрастом эта разница постепенно стирается. 

Начиная с 2015-16 уч. года,  в лицее им. П. Мовилэ ведется активная 

просветительская работа в отношении гендерного образования. На первом же 

Педагогическом Совете в сентябре  2015 года была принята «Программа 

гендерного воспитания» (далее – Программа) сроком на 5 лет  - с 2015 по 

2020гг.  

Целью данной Программы является декoнструкция традиционных 

культурных ограничений развития потенциала личности в зависимости от пола 

(гендера)  и создание условий для максимальной самореализации и раскрытия 

способностей мальчиков и девочек.  Это требует не просто изменения, а 

разработки качественно новых  способов обучения,  способов организации 

учебного процесса и темпов обучения, отличных  от традиционных. 

«Программа гендерного воспитания», принятая в лицее П. Мовилэ,  

предусматривает  профессиональный стандарт педагога в области гендерного 

воспитания. Он включает в себя: 

 знания о закономерностях психосексуального развития личности, 

особенностях гендерной социализации девочек и мальчиков;  

 умения организации типичных и проблемных педагогических ситуаций в 

процессе гендерной социализации;  
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 навыки структурирования и упорядочения педагогических ситуаций, 

умениями согласовывать педагогические усилия с реальными ситуациями и 

индивидуальными особенностями, социальными условиями жизни ребенка.  

 Гендерная компетенция предполагает сформированность у преподавателя 

понимания о предназначении мужчин и женщин в обществе, их статуса, 

функций и взаимоотношений, способность критического анализа своей 

деятельности как представителя определѐнного гендера, а также знания о 

гендерных особенностях учащихся[2, c. 37]. 

Внедрение Программы предполагает  3 этапа: подготовительный (2015-16 

уч.год), основной (2016-19 уч.годы) и завершающий (2019-20 уч.год). 

Программа состоит из трех модулей (направлений деятельности): работа 

с педагогическим коллективом, работа с родителями, работа с учащимися.  

Основные мероприятия включали в себя на подготовительном этапе: 

Для учителей: 

 теоретический семинар «Гендерный подход в образовании»  (на котором 

учителей информировали о целях гендерного образования, об основных 

отличиях мышления  и восприятия мальчиков и девочек, а также были 

разработаны  информационные буклеты); 

 теоретико-практический семинар «Гендерные стереотипы» (на котором 

учителей ознакомили с основными гендерными стереотипами, а они, 

работая в группах, нашли  способы их преодоления). 

Для родителей: 

Общешкольное Родительское собрание  «Вот они какие: мальчики и 

девочки» для родителей учеников 5-х классов  (на котором родителям было 

предложено самостоятельно выявить различия в воспитании мальчиков и 

девочек на основе личного опыта). 

Для учащихся: 

 Конкурс стихотворений собственного сочинения на тему  «Счастливая 

семья»; 

 Конкурс детского рисунка «Семья – это семь Я». 

В настоящее время Программа находится на основном этапе реализации и за 

это время были проведены следующие мероприятия: 

Для учителей: 

 Семинар «Гендерный подход в работе классного руководителя»; 

 Методическая Неделя «Обучение – как искусство соразмерности 

(внедрение гендерного подхода в образовательный процесс)»; 

 Практические семинары на тему «Гендерный подход на уроках истории, 

предметов эстетического цикла». 
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       Для родителей: 

 Общешкольное Родительское собрание «Мода и подростки: гендерный 

аспект» (для родителей учеников 7-х классов). 

 Классные родительские собрания «Стили семейного воспитания», 

«Насилие в семье» и др. 

     Для учащихся: 

Информационный марафон для старшеклассников (10-12 кл.) на темы: 

- Роль отца в семье; 

- Женщина – семья или карьера? 

Гендерное просвещение родителей и учеников осуществляется не только 

администрацией лицея, но также школьным психологом и работниками 

медицинской службы. 

Ожидаемыми результатами внедрения Программы гендерного 

воспитания  на уровне лицея им. П. Мовилэ являются: 

- повышение успеваемости учащихся благодаря гендерному подходу; 

- снижение уровня напряженности психологических конфликтов, 

исходящих из непонимания особенностей гендерного поведения учеников; 

- просвещение родителей учеников; 

- выявление ценности существования семьи и семейных ценностей; 

- снижение риска подростковой беременности среди учащихся. 
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ФОРМИРОВАНИЕ НРАВСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ В ИНКЛЮЗИВНОМ КЛАССЕ  

Панько Татьяна 

Русов Вероника 

Бельцкий Государственный Университет ,,Алеку Руссо” 

Демократические преобразования в нашей республике, путь в 

европейское социокультурное пространство, признание приоритета прав и 

свобод личности, обусловили переосмысление отношения к проблемам людей 

с ограниченными возможностями здоровья, привели к осознанию 

необходимости их более широкого включения в различные сферы жизни, 

важнейшей из которых является образование. Включение детей с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательный процесс 

провозгласило специальное постановление Правительства Республики 

Молдова «О развитии инклюзивного образования в Республике Молдова на 

2011-2020 гг.» [2]. 

Психологами и педагогами доказано, что отношения и взаимодействие 

здоровых детей со сверстниками с ограниченными возможностями здоровья 

являются важнейшим фактором, обеспечивающим успешность инклюзивного 

образования (C.B. Алехина, Д.М. Маллаев, H.H. Малофеев. H.H. Назарова, 

JI.M. М.И. Перетятку, Шипицына, Н.Д. Шматко и др.). 

Анализ литературы, изучение практики инклюзивного образования 

показывает, что проблема взаимоотношений младших школьников со 

сверстниками привлекает внимание исследователей и рассматривается в 

различных аспектах. Значимость учебного и внеучебного взаимодействия для 

нравственных взаимоотношений младших школьников раскрывается в 

исследованиях А.К. Дусавицкого, В.А. Киричок, H.A. Шкуричевой и др. 

Анализ исследований молдавских ученых, а также практический опыт 

воспитания нравственных взаимоотношений младших школьников в 

инклюзивном образовании позволили выявить следующие противоречия: 

 между потенциалом инклюзивного образования и нереализованностью его в 

процессе воспитании нравственных взаимоотношений младших 

школьников; 

 между потребностью педагогов образовательных учреждений в 

организации процесса воспитания нравственных взаимоотношений 

младших школьников в инклюзивном образовании и имеющимися 

затруднениями в его организации; 

 между высокой социальной значимостью воспитания нравственных 

взаимоотношений школьников в инклюзивном образовании и 

неразработанностью теоретических основ этой проблемы в науке. 
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Насколько готова массовая общеобразовательная школа принять детей с 

проблемами в развитии, готов ли учитель оказывать специальную психолого-

педагогическую помощь, имеются ли соответствующие специалисты, как 

психологически совместить разные группы детей, как организовать условия для 

подготовки детей с ограниченными возможностями к жизни в условиях 

массовой школы – эти и другие проблемы требуют внимательного изучения и 

взвешенного решения. 

Главная проблема ребенка с ограниченными возможностями заключается 

в нарушении его связи с миром, в ограничении мобильности, ограниченностью 

контактов со сверстниками и взрослыми, в ограниченности общения с 

природой, доступа к культурным ценностям, а иногда – и к элементарному 

образованию. Это проблема, складывающаяся не только ввиду наличия 

субъективных факторов, каковыми являются социальное, физическое и 

психическое здоровье, но и результат социальной политики и сложившегося 

общественного сознания, объясняющего данную проблему недоступной для 

инвалида архитектурной средой, неприспособленностью общественного 

транспорта, отсутствием (или недостаточностью) специальных социальных 

служб [2; 4; 7]. 

Важной проблемой инклюзивного образования, влияющей на 

взаимоотношения младших школьников со сверстниками с ограниченными 

возможностями здоровья, является отношение к данной форме обучения 

педагогов, родителей и учащихся общеобразовательных школ. 

В рамках проекта прикладных исследований „Оптимизация 

инклюзивного образования в процессе непрерывного формирования 

профессиональной компетентности дидактических кадров дошкольного и 

начального звена” мы считали необходимым проанализировать научные 

данные и результаты исследований педагогов и психологов об отношении 

здоровых детей к сверстникам с ограниченными возможностями здоровья.  

Анализ показал, что в действительности чаще всего наблюдается 

достаточно негативное или равнодушное отношение к особым детям, как со 

стороны взрослых, так и со стороны детского коллектива.  

Мы полностью разделяем мнение Е.В. Резниковой, которая считает, что 

«система образования не имеет духовно - нравственной готовности к новой 

форме обучения» [6, р. 9]. 

Результаты проведѐнных нами опросов дают картину общественного 

мнения о социальном статусе ребенка с ОВЗ и его семьи, выявляют отдельные 

социальные проблемы, актуальные в современном сообществе. Представляет 

интерес установление возможностей определения отношения социума к 
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ребенку-инвалиду, а также сопоставление общественного мнения по поводу 

инклюзивного процесса. 

Большинство родителей здоровых детей (54%) допускает, что проблема 

социальной адаптации детей с ОВЗ может быть решена посредством их 

включения в процесс совместного воспитания со здоровыми детьми. 

Наибольшая доля сторонников совместного развития – в группе родителей, 

имеющих детей с ОВЗ (67% против 51% среди родителей здоровых детей). 

Однако, когда речь идет о более конкретной возможности совместного обу-

чения, различия между группами сглаживаются. Так, число противников идеи 

совместного воспитания в 2,5 раза больше в группе родителей здоровых детей, 

чем в группе родителей проблемных детей (10% против 4% соответственно). 

Но если поставить перед родителями вопрос конкретно, о их собственном 

ребенке, то против совместного обучения высказываются уже 13% родителей 

проблемных детей и 12% родителей здоровых детей 

(https://otherreferats.allbest.ru/pedagogics/00621840_0.html).  

Одним из необходимых условий успешной инклюзии исследователи 

считают «поддержку сверстников и дружеские отношения», «установление 

положительного психологического климата» «гуманизацию окружения и 

повышение толерантности к детской аномальности» (И.В. Вачков., Михайлова 

Н.Н., Danii, A., Popovici, D., Racu, A. и др.). 

Американские ученые Г.Г. Кимберли, М.Д. Купер, Р.П. Ринглабен 

пришли к следующему выводу: «Пока предпринимается явно недостаточно 

усилий для того, чтобы подготовить к инклюзивной обстановке именно 

сверстников таких учеников». На основании этого мы сделали вывод, что 

процесс воспитания нравственных взаимоотношений в инклюзивном 

образовании невозможен без последовательной работы по формированию 

коллектива учащихся, коммуникативных умений, действия механизмов 

мотивационно-потребностной сферы ребенка. Важным мы считаем 

утверждение исследователей о том, что совместное обучение детей с 

ограниченными возможностями здоровья оказывает положительное влияние не 

только на «особых» детей, но и на их здоровых сверстников [5]. 

На основании изученной литературы мы выделили следующие условия, 

влияющие на воспитание нравственных взаимоотношений в инклюзивном 

классе: 

 необходимо общеобразовательное учреждение, позволяющее 

организовать взаимодействие и общение младших школьников со 

сверстниками с ограниченными возможностями здоровья в коллективной 

учебной и в неученой деятельности; 
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 длительное время межличностных контактов, общения младших 

школьников, обеспечивающее взаимопознание и взаимопонимание 

субъектов инклюзивного образования; 

 естественные ситуации, способствующие приобретению младшими 

школьниками жизненного опыта нравственных взаимоотношений. 

Но исследователи также отмечают, что особенности личности, характера 

взаимодействия и общения детей, обусловленные различными видами 

нарушений, могут существенно осложнить процесс воспитания нравственных 

взаимоотношений младших школьников в инклюзивном образовании. Учет 

этих особенностей потребует от педагога специфических профкомпетенций в 

построении воспитательного процесса в инклюзивном классе [4; 7]. 

Например, при нарушениях опорно-двигательного аппарата следует 

учитывать возможные у детей расстройства эмоционально-волевой сферы. Они 

могут проявляться как в виде повышенной возбудимости, раздражительности, 

двигательной расторможенности, так и в виде заторможенности, 

застенчивости, робости. Нарушения поведения могут проявляться в виде 

агрессии, реакции протеста по отношению к другим детям. У некоторых детей 

можно наблюдать состояние полного безразличия, равнодушия, безучастности. 

Ослабление зрительных возможностей ребенка оказывает, по мнению 

Г.В. Никулиной, негативное влияние на уровень восприятия партнера, что 

отрицательно влияет на их взаимоотношения. Дети с нарушениями зрения, не 

имея возможность получить точной, полной, а в ряде случаев, адекватной 

информации о партнере по общению закономерно испытывают трудности в 

установлении нравственных взаимоотношений со сверстниками.  

Учащиеся с нарушением слуха также испытывают специфические 

трудности при включении в массовую школу. Особенности общего и 

слухоречевого развития ребенка с недостатками слуха влияют на успешность 

взаимодействия со сверстниками. Младшие школьники с нарушением слуха 

испытывают трудности в понимании высказываний, содержащих подтекст, 

выраженный с помощью интонационно-мимических средств, переносного 

смысла слов и выражений, в понимании объемных высказываний [5]. У 

младших школьников с нарушенным слухом имеются трудности понимания 

неярко выраженных эмоций (удивление, любопытство и др.). 

Кроме специфических характеристик, обусловленных различными 

видами нарушения, младшие школьники с ограниченными возможностями 

здоровья имеют и общие личностные особенности, выражающиеся в 

замкнутости, нежелании взаимодействовать со сверстниками, доминировании 

узколичностных мотивов, слабо выраженном желании помогать другим детям 

и родителям, повышенном уровне тревожности, фобиях, обидчивости. 
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При всех положительных сторонах совместного обучения, существует 

целый комплекс рисков, которые могут оказать негативное влияние на процесс 

нравственного воспитания. 

Если эту работу учитель не будет проводить профессионально, то 

ребенок с ограниченными возможностями здоровья может оказаться в 

ситуации изоляции. Не исключено, что многие здоровые дети не смогут 

преодолеть психологический барьер, связанный с непривлекательной 

внешностью одноклассника с ограниченными возможностями здоровья, и 

будут избегать общаться, играть, дружить. 

Воспитательная ситуация может развиваться как позитивно, так и 

негативно. Поэтому для того, чтобы свести возможные риски к минимуму 

необходимо создать специальные педагогические условия и подобрать 

наиболее эффективные педагогические средства, которые и смогли бы 

обеспечить проявление потенциала инклюзивного образования в воспитании 

нравственных взаимоотношений младших школьников. 

На первом этапе очень важно сформировать мотивацию младших 

школьников к нравственным взаимоотношениям со сверстниками в 

инклюзивном образовании. 

Главное направление работы на данном этапе - создание психолого-

педагогических условий для активизации, мотивационно-потребностного и 

эмоционально-чувственного компонентов нравственных взаимоотношений 

младших школьников, формирование их эмоционально-положительного 

отношения к взаимодействию и общению со сверстниками, включающего 

желание участвовать в совместной работе; развитие культуры эмоционального 

реагирования на ошибки, неудачи (свои и сверстников), успех в совместной 

деятельности; пробуждение желания младших школьников предлагать и 

принимать помощь в процессе взаимодействия со сверстниками. 

Целесообразно проведение специальных занятий на тему: «Давайте 

познакомимся», «Чем я люблю заниматься», «Расскажи о своих друзьях», 

«Будем дружить» и т.д. Целями таких является знакомство с индивидуальными 

особенностями каждого ученика (его интересами, желаниями, склонностями), 

развитие эмоциональных контактов между одноклассниками, понимание 

уникальности и индивидуальности каждого и др. 

Учитывая, что для младших школьников игра имеет большое значение, 

очень эффективным будет организация игрового взаимодействия, где 

содержанием игр будут воображаемые ситуации, принятие игровых ролей и 

погружение детей в сказочные сюжеты. Учителю при этом важно формировать 

у учеников способности видеть сверстника, обращать на него внимание и 

уподобляться ему. 
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Этой задаче способствуют известные игры «Зеркало», «Эхо», 

«Испорченный телефон» и др. Также эффективными будут сюжетно-ролевые 

игры, требующие от детей взаимопомощи, проявления сопереживания. Для 

решения поставленной задачи хорошо использовать игры «Живые куклы», 

«Шляпа волшебника», «День помощника» и др., где дети должны делиться со 

сверстниками, помогать им. На этом этапе в игры можно включать 

соревновательные элементы, причем, дети должны соревноваться не за 

собственный успех, а за успех другого: «Коллективные рисунки», «Смешные 

рисунки», «Мастер и подмастерья» и др. В результате игрового взаимодействия 

младшие школьники смогут привыкнуть к своеобразному внешнему виду 

сверстников с ограниченными возможностями здоровья, преодолеть 

психологический барьер, препятствующий общению и дружбе с ними. 

Для решения задачи расширения представлений детей о жизни 

сверстников с ограниченными возможностями здоровья целесообразно 

проводить беседы о людях с ограниченными возможностями здоровья. 

Например, беседуя о школе можно предложить рассмотреть фотографию, на 

которой изображено, как школьник помогает сверстнику в инвалидной коляске 

передвигаться по школьной рекреации. Затем с помощью вопросов обсудить 

эту ситуацию. Для формирования нравственных отношений, учащихся в 

инклюзивном классе учителю необходимо создать условия для приобретения 

младшими школьниками опыта заботливого отношения к особым детям, 

умения проявлять взаимопомощь, проявлять нравственные качества на основе 

осознанных нравственных норм и правил, понимания самоценности личности 

любого человека. 

Для актуализации у младших школьников ценностей инклюзивного 

образования можно предложить им создать проект «Школа будущего», в 

которой могут учиться все ребята, независимо от особенностей здоровья. 

Также эффективным будет применение методов театральной педагогики, так 

как подготовка театрализованных постановок объединяет не только детский 

коллектив, но и родителей. 

Таким образом, работа, направленная на воспитание нравственных 

взаимоотношений младших школьников в инклюзивном образовании, даѐт 

основания для следующих выводов: 

 Реализация нравственного потенциала инклюзивного образования, 

включает формирование у младших школьников эмпатии, развитие 

нравственного сознания, формирования нравственного отношения к 

сверстнику, единства нравственных чувств, сознания и поведения. 
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 Создание педагогических ситуаций, стимулирующих свободный 

нравственный выбор, основанный на сочувствии, уважении, стремлении 

к добру, положительных примерах; 

 Использование групповых форм деятельности и командных проектов, 

направленных на развитие умений взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности; 

 Использование групповых и парных форм организации учебной и 

внеучебной деятельности, обеспечивающих формирование способов 

взаимодействия сверстников; 

 Применение специальных игр и средств театральной педагогики, 

направленных на формирование умения понимать настроение и 

эмоциональное состояние человека с ограниченными возможностями 

здоровья. 
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STRATEGII DE PROMOVARE A IMAGINII INSTITUȚIEI DE 

EDUCAȚIE A PREȘCOLARILOR 

Carabet Natalia, conferențiar universitar, doctor în științe 

UPS „Ion Creangă” din Chișinău 

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 

creează 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. 

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 

pregătită de a adapta programul educaţional la nevoile în schimbare ale “clienților”. 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 
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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 persoane [4], de aceea investeşte mult în crearea şi consolidarea imaginii, 

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

câştigul acesteia, toate aceste activităţi fiind îndreptate către promovarea imaginii 

pozitive 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 

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 pozitive cuprinde, de regulă, elementele 

următoare: 

 scopul şi obiectivele propuse; 

 principalele componente ale imaginii organizaţiei; 

148



 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 pozitive a/ despre organizație este pozitivă - ba 

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

private de educație, de exemplu. 
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cunosc au auzit in alte 

instit

pozitiv negativ vor sa 

aplice

17%

49%

21%

46%
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42%

 
Figura 2. Atitudinea managerilor cu privire la strategii 

 de marketing educațional 

Ce ține de aplicarea strategiilor de marcheting, puțini manageri pot numi și 

caracteriza etapele de aplicare a lor. 
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Figura 3. Totalurile întrebării 2 din chestionarea managerilor 
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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 etc.; 

- 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 etc. 

 
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 
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Despre procesul de promovare a imaginii pozitive a instituției de educație au 

fost organizate discuții cu educatorii. Opiniile educatorilor au fost: 

 Să se creeze site-ul grupei de preșcolari sau Fecebook; 

 Să se facă publicitate activităților culturale, acțiunilor de proiect, spre 

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

 Să se popularizeze 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 

pozitive 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 

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 etc.) 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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MANAGEMENTUL  PROCESELOR  INOVAȚIONALE  

ÎN SISTEMUL EDUCAȚIONAL 

Cojocaru Victoria, profesor universitar, doctor habilitat 

Catedra Psihopedagogie şi Educaţie Preşcolară, UST 

Experienţa ultimelor decenii a demonstrat că cele mai de perspectivă instituţii de 

învăţământ sunt acele instituţii, ale căror manageri, păstrând cele mai bune tradiţii 

naţionale, perfecţionează activitatea din perspectiva  noului, modernului. .  

Una dintre modalităţile de sporire a eficacităţii managementului instituţiei de 

învăţământ preuniversitar este introducerea inovaţiei în practică. Procesul de 

implementare a inovaţiilor în domeniul activităţii manageriale este unul complex, 

care implică actualizarea treptată şi ameliorarea conţinutului, metodelor, mijloacelor, 

tehnologiilor de administrare, care, în cele din urmă, afectează calitatea procesului 

didactic. 

Inovaţiile permit ridicarea la cel mai înalt nivel al planificării, organizării şi altor 

funcţii administrative, dezvoltarea organelor de autoconducere în cadrul instituţiei, 

actualizarea structurii organizatorice a instituţiei preuniversitare, ceea ce creează 

condiţii favorabile pentru creşterea profesională şi creativă a cadrelor didactice, 

influenţează calitatea procesului instructiv-educativ, sporeşte competitivitatea 

instituţiei preuniversitare. 

În prezent, problema de dezvoltare a proceselor inovaţionale în domeniul 

educaţiei este subiectul unui număr mare de cercetări, printre ele înscriindu-se şi cele 

care vizează educaţia: В.И.Загвязинский, M.В. Kларин, С.Д. Поляков, С. Н. 

Маслов, Н.В. Koноплин, A.Г. Kругликов, В.А. Сластенин, А.В. Хуторcкой 

etc.[2,4,6,7,].  

În cercetările lor este dezvăluit aspectul teoretic al managementului intraşcolar, 

sunt abordate noţiunile fundamentale (inovaţie, proces inovaţional etc.), structura 

procesului inovaţional, sunt identificate etapele inovaţionale în şcoli. Sistematizarea 

inovaţiilor a fost propusă în lucrările savanţilor: К. Ангеловски, А.А. Арламов, О.Г. 

Хомерики etc., criteriile de evaluare a activităţii inovaţionale în şcoală au fost 

investigate de către Н.И. Лапин, posibilităţile de aplicare a inovaţiilor în activitatea 

conducătorului de şcoală au fost reflectate în studiile savantului A.И. Пригожин. 

Autorul a prezentat specificitatea inovaţiilor în managementul şcolii moderne 

(obiective, forme, mijloace). 

În lucrările autorilor V. Gh. Cojocaru, Victoria Cojocaru, Vl. Guțu [1,2] sunt 

analizate aspectele dirijării proceselor inovaţionale, organizării reformelor în 

învăţământ, condiţiile necesare pentru „vitalitatea” inovaţiilor, modurilor de 

reclamare a lor. 
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În condiţiile contemporane dirijarea efectivă a procesului inovaţional din 

instituţiile de învăţământ trebuie să se bazeze pe realizările ştiinţei şi practicii în 

domeniul managementului.     

В.А. Сластенин desemnează trei tipuri de studiere a inovaţiilor:  

- examinarea faptelor care favorizează / complică inovaţiile; 

- studierea procesului inovaţional; 

- managementul procesului inovaţional; 

- analiza situaţiilor inovaţionale / evaluarea nivelului riscului, eficacităţii [6]. 

În acest context de analiză trebuie să precizăm că activitățile de inovare sunt 

acţiunile cu caracter ştiinţific, tehnologic, organizaţional, financiar şi comercial, care 

participă la materializarea inovaţiilor şi implementarea acestora. Activităţile de 

inovare includ de asemenea şi cercetarea–dezvoltarea, care nu este legată direct de 

elaborarea unei inovaţii specifice, dar care urmăreşte acumularea unor noi cunoștințe, 

ce vor fi necesare în proiectarea unor sisteme inovative moderne. Procesul de inovare 

include o serie de activităţi care un au caracter de cercetare–dezvoltare, cum sunt 

fazele ulterioare: instruirea personalului în privinţa noilor procese, activităţi de 

implementare a inovaţiilor, de exemplu, noi metode de marketing sau noi metode 

organizaţionale etc. 

Surse pentru inovare. Inovarea sistematică începe cu analiza noilor oportunităţi 

de inovare. Peter Druker afirmă că se atestă  o serie de surse de inovare, interne şi 

externe [apud. 2]. 

Ca surse interne de inovare pot fi considerate: 

 evenimentul neaşteptat; 

 neconcordanţe între aşteptări şi rezultate sau între presupuneri şi realităţi pot  

crea oportunităţi pentru inovare; 

 necesităţile proceselor; 

 schimbări ce prevăd noi oportunităţi de lansare a unor procese de inovare.  

Din sursele externe (în mediu social şi intelectual) fac parte: 

 schimbările demografice de populaţie, de exemplu, în distribuţia pe grupe de 

vârstă, în educaţie, în ocupaţii etc. Sunt oportunităţi pentru preocupările inovative; 

 schimbări în percepţie ; 

 noi cunoștințe din categoriile invenţiilor, brevetelor, know – how etc, care 

oferă anumite oportunităţi. 

Din momentul apariţiei ca fenomen şi până azi inovarea este considerată ca 

principalul factor al dezvoltării economice şi unul din cele mai eficiente instrumente 

în activitatea bazată pe concurenţă.     

Promovarea ideilor de inovaţie în pedagogie este generată de mişcarea social–

pedagogică în masă, odată cu apariţia contradicţiei dintre necesitatea existenţei într-o 

dezvoltare rapidă a şcolii şi în incapacitatea pedagogilor de a o realiza. 
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A crescut caracterul de aplicare în masă a noului. În legătură cu aceasta s-a 

schimbat necesitatea de noi cunoştinţe, de conştientizare a noţiunilor: inovativ, proces 

inovaţional, tehnologii inovaţionale etc. 

Dacă ne referim la unele constatări ale Consiliului Cercetării sociale şi a 

Activităţii asupra Inovaţiei Tehnologice şi Sociale din Canada, acesta propune, în 

scopul stabilirii unei definiţii mai eficiente a inovaţiei în învățământ, luarea în calcul 

a trei dimensiuni: dimensiunea curriculară – la nivel de programe şcolare, 

dimensiunea pedagogică – inovaţia la nivel de proces de învăţământ şi dimensiunea 

organizaţională – inovaţia la nivel de structură, roluri şi funcţii îndeplinite de 

persoanele implicate în învăţământ . 

Pornind de la aceste dimensiuni, inovaţia în învăţământ este definită ca un 

“proces deliberat de transformare a practicilor prin introducerea unei noutăţi 

curriculare, pedagogice sau organizaţionale, care face obiectul unei determinări şi 

care vizează ameliorarea durabilă a reuşitei educative a elevilor şi studenţilor. 

Aşadar analiza acestor definiţii ne permite identificarea principalelor 

caracteristici ale inovaţiei în învăţământ: 

 Inovaţia propune o ameliorare care poate fi măsurată (creşterea nivelului 

de educaţie al populaţiei, ratei de participare şcolară, a rezultatelor, performanţelor 

educaţionale obţinute de elevi la diferite examene, teste naţionale sau / şi 

internaţionale etc.); 

 Inovaţia trebuie să fie durabilă (descentralizarea învăţământului); 

 Inovaţia trebuie să fie o acţiune deliberată care să contribuie la reuşita şcolară 

a unui număr cât mai mare de indivizi. 

Principalele caracteristici ale unui cadru didactic inovator, sunt cooperarea, 

colaborarea, încrederea în ceilalţi, dorinţa şi voinţa de a inova.  

Formarea unei culturi şcolare favorabile inovaţiei are la bază şi motivaţia 

profesională a cadrelor didactice. Motivaţia şi satisfacţia în munca cadrelor didactice 

reprezintă una dintre temele de interes constant pentru cercetători, pentru că s-a 

constat că reuşita profesională a elevilor depinde, într-o mare măsură, de tipul de 

motivaţie al cadrelor didactice, de gradul de satisfacţie profesională. 

Numeroasele cercetări au demonstrat că atunci când cadrele didactice prezintă 

un nivel înalt de motivaţie profesională de natură intrinsecă (adică sunt motivaţi mai 

degrabă de realizările, rezultatele activităţii didactice, decât de beneficii exterioare 

muncii lor, precum salariu, prestigiu social), investesc mai mult în activitatea lor, dau 

dovadă de mai multă creativitate şi eficienţă în rezolvarea problemelor. 

Aceste analize oferă destule argumente pentru evidenţierea elementelor de 

interes investigaţional în domeniul inovaţiei. 

Astfel, procesul inovaţional cuprinde formarea şi dezvoltarea conţinutului şi 

organizarea noului. În general, procesul inovaţional prevede activitatea complexă cu 
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privire la crearea (apariţia, elaborarea), însuşirea, utilizarea şi răspândirea inovaţiilor   

În acest sens, procesul inovaţional poate fi examinat ca proces de comunicare a ideii 

ştiinţifice până la stadiul de utilizare practică şi realizarea modificărilor legate de 

acest fapt în mediul socio–educativ. Activitatea, care asigură transformarea ideilor în 

noutate şi care formează sistemul managerial prin acest proces, este activitatea 

inovaţională. 

Există şi o altă caracteristică a etapelor de dezvoltare a procesului inovaţional. În 

cadrul ei se evidențiază următoarele acţiuni: 

 determinarea nevoilor de schimbări; 

 colectarea de informaţii şi analiza situaţiei; 

 preselecţia sau elaborarea individuală a inovaţiilor; 

 luarea deciziei cu privire la aplicare (însuşire);  

 implementarea, inclusiv utilizarea de încercare a inovaţiei;  

 instituţionalizarea sau utilizarea îndelungată a inovaţiilor, în procesul care 

aceasta devine element al practicii cotidiene. 

Totalitatea tuturor acestor etape formează un ciclu inovaţional unic. 

Inovaţiile în domeniul educaţiei sunt considerate inovaţiile proiectate special, 

elaborate sau descoperite din întâmplare, în ordinea iniţiativei educaţionale. În 

calitate de conţinut al inovaţiei pot fi considerate: cunoştinţele teoretico–ştiinţifice în 

cadrul unei noutăţi, noile tehnologii educaţionale eficiente, proiectul de experienţă 

pedagogică inovaţională eficientă, realizat sub formă de descriere tehnologică, gata 

pentru implementare.  

Inovaţiile sunt stări noi de calitate în procesul instructiv–educativ, care se 

formează prin introducerea în practică a realizărilor ştiinţei pedagogice şi psihologice, 

utilizând experienţa pedagogică avansată. 

Activitatea managerială presupune interacţiunea a patru tipuri de activități 

manageriale: planificarea – organizarea – gestiunea – controlul. De regulă, procesul 

inovaţional este planificat de instituţia de învăţământ sub formă de concept a unei 

şcoli noi sau – şi mai mult – sub forma unui program de dezvoltare a şcolii, apoi se 

organizează activitatea colectivului cu privire la realizarea acestui program şi 

monitorizarea rezultatelor acestuia  

Participanţii la procesul inovator trebuie să reţină că noul: 

- poartă un caracter istoric şi poate progresa într-un anumit timp, dar de curând a 

devenit inactual, dacă nu un obstacol în dezvoltare; 

- este înalt apreciat, făcându-şi cale printr-o muncă enormă. 

Orice inovaţie implică o anumită schimbare în stare de lucruri existentă, un 

dezechilibru al statalităţii activităţii. Aceasta necesită un consum mare de mijloace şi 

timp, dar principalul rău este că dereglează ritmul normal al muncii.  
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Efectul inovaţiilor constă în rezultatul prognozat sau efectiv, care se manifestă 

prin creşterea volumului şi calităţii activităţii manageriale, îmbunătăţirea condiţiilor 

de muncă şi a calităţii vieţii, economisirea resurselor irecuperabile şi protecţia 

mediului ambient, acumularea cunoştinţelor şi a informaţiilor. Efectul inovaţiilor nu 

se exprimă numai prin indici valorici, ci şi prin indici naturali ca: îmbunătăţirea 

calităţii vieţii şi ameliorarea sănătăţii, ridicarea nivelului profesional şi de cultură al 

angajaţilor etc. 

Noul poate fi clasificat după anumite particularităţi: 

- inovaţie absolut necunoscută; 

- inovaţie convenţională; 

- inovaţie cu caracter original; 

- invenţii mici. 

Cauze care aduc la apariţia inovaţiilor sunt: 

1. Necesitatea de a găsi căi pentru soluţionarea problemelor ce există în 

învăţământul preuniversitar; 

2. Tendinţa colectivelor manageriale de a ridica calitatea serviciilor pentru 

populaţie, variindu-le şi, totodată, păstrând instituţiile preuniversitare; 

3. Inovaţia altor colective manageriale, prezentarea intuitivă a pedagogilor, 

precum că inovaţia ridică activitatea întregului colectiv; 

4. Nesatisfacerea unor manageri de rezultatele obţinute, astfel îmbunătăţindu-le. 

Necesitatea de a spori acumularea unor rezultate mai înalte; 

5. Tendinţa absolvenţilor, cursurilor de formare continuă de a realiza 

cunoştinţele obţinute; 

6. Necesitatea inovaţiilor apare atunci când este nevoie de a rezolva o problemă, 

deci atunci când apr contraziceri între dorinţă şi rezultatul dorit. 

Fiecare colectiv are dreptul la activitatea inovatoare. Dar trebuie sa-şi asume 

răspunderea în pregătirea şi organizarea inovaţiilor, deoarece obiectul oricărei 

iniţiative pedagogice sunt copiii. În acest sens au fost formulate un şir de condiţii 

relevante: 

- A soluţiona problemele cele mai importante în concordanţă cu cerinţele 

societăţii şi a instituţiilor preuniversitare. Noul procedeu e necesar să corespundă 

situaţiei concrete şi nu a intereselor personale ale managerilor instituţiei 

preuniversitare. 

- Noul, indiferent de apariţie, e de dorit să fie efectiv, deoarece îţi permite să 

atingi rezultatele eficiente, folosind o minimă forţă fizică, morală, materială, 

financiară şi de timp. 
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- A lua în considerare particularităţile fiecărui individ în procesul inovator, în 

etapa profesională, deprinderile organizatorice, pregătirea psihologică către activităţi 

şi noi sarcini manageriale. 

- A forma banca de idei, de informaţii solicitate, proiecte de documente, ce ar 

reglementa activităţile instituţiilor în condiţii de inovare (poziţia, statutul, planificarea 

activităţilor). 

- A asigura cu inovaţii ştiinţifico-pedagogice pentru elaborarea noilor programe, 

tehnologii, metode şi a fi la curent cu procesul inovator, corectându-l şi controlându-l 

la timp. 

- De a elabora concepţia despre dezvoltarea sistemului de învăţământ, care va 

pune accent pe rezultatele obţinute ale managerilor. 

Managerul instituţiei preuniversitare, ce-şi planifica activităţi inovatorii, trebuie 

să se conformeze  următoarelor cerinţe: 

1. a deosebi scopul real de cel fals; 

2. a prezenta planurile colegilor săi  clar, corect formulate; 

3. ideile propuse să trezească interesul de realizare în practică; 

4. colectivul să dispună de un grup de manageri-adepţi; 

5. a fi pe poziţie clară, a nu da înapoi, neobţinând un rezultat pozitiv. 

Mecanismele stimulării inovaţiilor: 

1. Discuţia managerului instituţiei preuniversitare cu fiecare colaborator, 

familiarizându-l cu obiectivele inovatorii şi cu avantajele pentru instituţia 

preuniversitară. 

2. Susţinerea novatorilor în activitatea lor. 

3. Organizarea meselor rotunde, invitând oameni de ştiinţă, specialişti, 

manageri. 

4. Desfăşurarea seminarelor pentru colaboratori.  

Managerii trebuie să fie siguri că sarcinile puse în faţă lor aduc avantaje, 

recompensă materială şi morală, că sunt în stare să rezolve orice problemă, aplicând 

competenţele corespunzătoare. 
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Cultura organizaţională reprezintă un subiect al managementului, căruia în 

prezent i se acordă o mare atenţie. La nivel mondial interesul pentru cultura 

organizaţională s-a declanşat în deceniul al VII-lea al secolului XX. Pentru Republica 

Moldova aceasta însă constituie un domeniu al managementului nou şi puţin studiat. 

Un număr nesemnificativ de întreprinderi autohtone iau în consideraţie cultura 

organizaţională, neglijând impactul major asupra procesului decizional, motivaţional, 

de control. Însă managementul este profund interesat de cunoaşterea acestui fenomen 

pentru ca să-l utilizeze eficient în vederea formulării şi susţinerii strategiilor şi 

politicilor sale, a deciziilor, antrenării resurselor umane etc. 

Studierea culturii organizaţiei a căpătat o amploare tot mai mare odată cu 

dezvoltarea societăţilor transnaţionale, cu trecerea de la managementul general la 

managementul internaţional şi apoi la cel global. Cultura este un fenomen colectiv, 

deoarece este acceptată cel puţin parţial de oamenii care trăiesc şi conlucrează în 

acelaşi mediu social unde a fost învăţată. În contextul dat prin cultură se subînţelege 

totalitatea ideilor, valorilor, tradiţiilor unui grup distinctiv de oameni. 

Cultura organizaţională reprezintă un sistem de valori şi concepte, partajate de 

toţi lucrătorii unei organizaţii, care determină comportamentul lor şi caracterul 

activităţii școlii. 

Purtătorii culturii organizaţionale sunt oamenii. Însă în organizaţie cu o cultură 

organizaţională deja formată ea se abstractează de la oameni şi devine un atribut al 

organizației, o componentă al ei, care are un impact puternic asupra membrilor 

colectivului, transformând comportamentul lor în corespundere cu normele şi 

valorile, ce constituie temelia ei. 

Conceptul „cultură organizaţională” poate fi analizat din perspectiva 

funcţională, conform căreia o organizaţie are o cultură văzută ca o variabilă, sau din 

perspectiva de integrare unde întreprinderea în totalitate defineşte o cultură [1]. 

Perspectiva funcţională se bazează pe premisa că organizaţia are o cultură care 

permite integrarea, coordonarea şi motivarea persoanelor din cadrul organizaţiei. 

Conform perspectivei de integrare cultura se află într-un proces de schimbare 

continuă, dar nu poate fi decât greu influenţată de factorii externi. 

Fiecare organizaţie are parţial conştient sau subconştient o cultură proprie. 

Cultura poate fi definită drept un model de valori, de reprezentări, de modalităţi de 

comportament care guvernează viaţa în organizaţie (Smircich, 1983). [2] Ea este 

astfel suma tuturor regulilor nescrise din întreprindere. 
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Cultura organizaţională reprezintă un stil de viaţă, fiind rezultatul unor practici 

interne, a unor norme de conduită, valori, aspiraţii şi credinţe specifice respectivei 

organizaţii. Ea este cea care conferă personalitate şi identitate unei organizaţii. 

Totuşi, cultura organizaţională nu controlează total percepţiile, gândurile şi 

sentimentele personalului organizaţiei. Cu cât personalul este de mai mult timp în 

organizaţie, cu atât cultura organizaţională va influenţa mai profund percepţiile, 

gândurile, trăirile membrilor organizaţiei, modul în care aceştia vor reacţiona în 

anumite situaţii. 

Cu cât o organizaţie are o cultură proprie mai puternică, cu atât ea este mai 

matură şi mai bine definită, având un impact mai mare asupra angajaţilor, inclusiv un 

impact direct şi nemijlocit asupra inovaţiei şi performanţelor economice. Propriul 

model al culturii organizaţionale corespunde unui model de valori şi moduri de 

comportament care orientează viaţa în organizaţie. Companiile puternice nu se 

bazează exclusiv pe instrumentele raţionale ale managementului ştiinţific pentru a 

realiza o anumită productivitate, un anumit nivel de eficienţă. Acestea folosesc 

cultura organizaţională – convingerile profunde, valorile comune şi eroii care le 

întruchipează, ritualurile şi ceremoniile – pentru a-şi formula şi susţine majoritatea 

strategiilor şi politicilor. Pornind de la modul în care se îmbracă angajaţii, chiar dacă 

nu există o uniformă oficială, până la modul în care sunt gestionate conflictele, totul 

poartă amprenta unei strategii unitare, care are rolul de a omogeniza anumite conduite 

şi rezultate pozitive şi de a descuraja altele. 

O organizaţie fără cultură, chiar dacă se află într-un stadiu de formare, este 

vulnerabilă, asemenea unui stat fără cultură şi istorie. Din acest punct de vedere, 

cultura organizaţională se comportă ca un liant, ca factor motivator şi cu valenţe 

educaţionale şi formative. Cea mai vizibilă componentă a unei culturi mature este 

simbolul. Arhitectura clădirii, designul interior, culorile reprezentative, sigla şi logoul 

toate sunt simboluri care ajung să creeze identităţi. 

Fiecare cultură organizaţională reprezintă un sistem unic. Există câteva 

caracteristici fundamentale specifice definirii acesteia. Acestea consideră cultura 

organizaţională inovatoare drept un fenomen implicit, care este trăit de membrii 

organizaţiei. Cultura organizaţională inovativă este rezultatul unui proces continuu de 

învăţare. Pe de altă parte, cultura organizaţională nu poate fi observată în mod direct, 

deoarece din punct de vedere fizic ea nu există. Ea este dedusă în mod indirect ca 

fiind un sistem de valori trăite de comunitate. Mediatizarea este informală şi 

inoficială, luând diferite forme specifice fiecărei organizaţii în parte. 

 Cultura reprezintă un adevărat „mod de viaţă” pentru membrii organizaţiei, 

care consideră adeseori influenţa sa ca fiind înţeleasă de la sine. Cultura unei 

organizaţii devine evidentă, în mod frecvent, numai atunci când este comparată cu 

cea din alte organizaţii sau atunci când este supusă schimbării. 

160



 Deoarece cultura implică ipoteze, valori şi credinţe de bază, ea tinde să fie 

destul de stabilă în timp. În plus, o dată ce o cultură este bine stabilită, ea poate 

persista în ciuda fluctuaţiei personalului, asigurând o continuitate socială. 

 Conţinutul unei culturi poate implica factori interni, dar şi externi organizaţiei. 

Intern, o cultură poate sprijini inovaţia, asumarea de riscuri sau secretul informaţiei. 

Extern, o cultură poate sprijini lozinca „Clientul înainte de toate” sau 

comportamentul lipsit de etică faţă de concurenţi. 

 Cultura poate avea un impact foarte mare asupra performanţei organizaţionale 

şi a satisfacţiei membrilor săi. 

Într-o lucrare cu profund caracter practic şi extrem de originală, autorul Samuel 

Certo defineşte cultura organizaţională ca fiind „o serie de valori şi de convingeri 

comune pe care le au membrii organizaţiei în privinţa funcţionării şi existenţei 

organizaţiei lor” [3]. Cultura de tip echipă presupune participarea tuturor persoanelor 

într-un efort colectiv, pentru binele comun şi promovează creativitatea şi 

comunicarea. Cultura de tip academie pune accent pe dezvoltarea personală şi 

atragerea unor talente individuale în domenii de vârf. Importanţa culturii 

organizaţionale şi rolul jucat de aceasta în promovarea inovaţiilor poate fi evidenţiată 

prin analiza funcţiilor asociate culturii organizaţionale. 

Cultura organizațională „este reprezentată de convingerile componenţilor unei 

organizaţii exprimate printr-un sistem de atitudini, comportamente, ataşamente, 

aşteptări, aspiraţii şi valori ale executanţilor şi managerilor, conturate pe parcursul 

dezvoltării acesteia, condiţionându-i într-o mare măsură funcţionalitatea şi 

performanţele, având şi un mare impact asupra satisfacţiei membrilor săi”. [4] 

Cultura organizaţională nu este altceva decât încercarea întreprinderilor de a se 

adapta prin diversificare, prin formarea unor caracteristici culturale proprii nu atât 

pentru a evidenţia specificul său şi a se opune altor întreprinderi, cât pentru a rezista 

concurenţei şi a evolua pozitiv. 

„Cultura organizaţională este ceea ce oamenii fac fără să li se spună. E una din 

definiţiile cele mai simple şi mai relevante ale acestui concept, neclar pentru mulţi. 

Iar dacă aplicăm această definiţie organizaţiilor din jurul nostru atunci, cu siguranţă, 

vom afla lucruri noi despre cultura organizaţională prezentă”. [5] 

Un element esențial când vine vorba de integrarea în cultura organizației pentru 

care lucrează angajații este aderarea la aceleași valori. Și armonia dintre aceștia, 

dintre manageri și echipele de lucru, funcționează având la baza acceptarea unui set 

de principii, a unor viziuni despre viața și munca similare. 

Deci, dacă ne axăm pe valori, ele sunt preferinţele sau atitudinile colective care se 

impun membrilor organizaţiei. Valorile pot proveni fie din mediul social – ca atitudini 

generale promovate de cultură naţională, spre exemplu, faţă de muncă, onoare etc., - sau 

din experienţa angajaţilor şi, mai ales, a managerilor. Valorile sunt promovate de elita 
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culturală – grupul care deţine puterea şi autoritatea – fiind percepute atât în interiorul cât 

şi în afară ca idealuri generale, standarde sau păcate ale organizaţiei.  

Valorile companiei. Credințele colective, idealurile și normele care ghidează 

comportamentul oamenilor și îi ajută sa adere la priorități, mai ales atunci când 

companiile se confruntă cu dificultăți. 

Analizăm factorii care creează valoare pentru organizație implicându-ne în 

problemele de strategie și portofoliu. Ne concentrăm asupra fluxului de numerar și pe 

crearea unei mentalități care să asigure rezultate rapide și durabile. Cercetăm modalități 

de a îmbunătăți rutinele existente și încercăm să evităm situațiile în care deciziile sunt 

determinate mai degrabă de rutinele funcționale din companie decât de maximizarea 

profitului (așa cum ar trebui să fie). 

La un micronivel (dinamica cotidiană din birouri etc.) aderarea la valori comune 

sau, dimpotrivă, lipsa acestei armonizări, este, mai degrabă, implicită și se resimte în 

chestiuni pragmatice. Fumătorii se pot ciondăni cu nefumătorii, daca unii își încalcă 

celorlalți zona de confort; cei care au ritualuri de cafea la prima ora se vor înțelege 

bine, se vor apropia, vor lucra poate mai eficient cu cei care își încep dimineața de 

lucru la un ceai etc. 

Când vine vorba însă de un macronivel - cum este cel al misiunii și viziunii 

organizaționale – punerea pe tapet a valorilor din spatele acțiunilor este (trebuie să 

fie!) transparența, limpede, accesibilă. În acest sens angajați sau cei care își doresc să 

lucreze pentru organizație, au dreptul la informare cu privire la poziția pe care o are 

organizația respectivă. Să ne imaginăm cum s-ar potrivi cineva care valorizează 

responsabilitatea socială, caritatea, într-o companie care este atât de focusată pe profit 

încât nu se implică în nici un proiect de CSR. Sau un vegetarian care ar fi nevoit (din 

cauza contextului financiar) să lucreze pentru o firmă producătoare de salam. 

Conștientizarea valorilor: proprii (mulți oameni nu au o relație transparentă cu 

valorile la care aderă, doar acționează potrivit lor); ale colegilor (este binevenit pentru 

armonizarea relațiilor de muncă); ale organizației (a munci în contra valorilor proprii 

duce la demotivare, scăderea performanței, disconfort) și - apoi - respectarea lor 

(recunoașterea diferențelor trebuie să meargă mână în mână cu respectarea și 

acceptarea punctelor de vedere variate) este un demers care se poate dovedi esențial 

pentru bunul mers al treburilor în organizație și pentru creșterea performanței.  

 Iată, în rândurile următoare, o aplicație utilă în acest sens. Ea se poate pune în 

practică în cadrul unui training de team management, diversitate culturală, 

comunicare. Aplicația poate fi foarte folositoare pentru conștientizarea valorilor 

organizației si, implicit, pentru cunoașterea valorilor angajaților. 

 Trainerul invită participanții la o discuție deschisă, însoțită cu exemple, despre 

valori. În urma acestei conversații – care nu mizează și pe argumentare, ci doar pe 

enunțare – se formează o listă de judecăți de valoare. Acestea sunt scrise pe flipchart. 

162

http://www.learningnetwork.ro/eveniment/eficienta-si-productivitate/189#.UjLLydJkPng


 In partea a doua a exercițiului se trece la dezbaterea lor, tot sub forma unei 

discuții. 

 Apoi, în funcție de punctele de vedere susținute, participanții formează echipe 

(cei care sunt “pro”, cei care sunt “contra”, cei care au alte puncte de vedere, cei care 

se abțin).Dacă miza este transparentă valorilor organizației, trainerul poate conduce 

discuția selectând din conversație valori specifice viziunii acelui loc de munca (spre 

exemplu “managerii trebuie să aibă o inteligență emoțională dezvoltată”). Dacă 

accentul cade pe valorile angajaților, atunci dezbaterea poate continua pe această linie 

(spre pilda “angajații trebuie să aibă libertatea să se dezvolte profesional”). 

 Partea de procesare (debriefing) este esențială în acest caz și în sensul în care 

participanții trebuie să aibă ocazia să conștientizeze scopul acestui exercițiu și să 

interalizeze rezultatele lui. Până la urmă discuția despre valori poate deveni foarte 

personală și emoțională. Momentele de revelație cu privire la ce gândesc cei de lângă 

noi (sau chiar noi) au și ele nevoie de analiză. 

Există un set de valori profesionale cu şase trepte: 

• Salariul – banii sunt consideraţi motiv esenţial al conduitei. 

• Libertatea – autonomia – independenţa, dorinţa de a nu fi supus unei ierarhii. 

• Prestigiul – nevoia de a fi admirat; atributele puterii (uniformă, birou luxos, 

maşină etc.). 

• Stabilitatea – pentru a o obţine, individul acceptă o muncă care nu-l 

interesează, o ambianţă negativă. 

• Organizarea – pe prim plan sunt puse planificarea, ordinea, regulamentul. 

• Soluţionarea problemelor – din nevoia de a-şi exprima potenţialul intelectual, 

salariatul rezolvă problemele cu care se confruntă în modul cel mai eficace . 

Matricea stilistică a culturii individului sau a colectivului se opune inconştient 

creaţiei şi vieţii. O trăsătura esenţială a culturii este stilul elaborat şi transmis 

individului printr-un ansamblu de valori, reguli, reprezentări colective, care este 

acceptat în cele mai profunde raporturi umane. [6] 

In definitive, discuția despre valori – fie că are loc în organizație sau în viața 

personală – este un exercițiu provocator, profund, de sinceritate și de acceptare. 

O cultură organizațională durabilă se bazează pe etica managementului. Etica 

managerială cuprinde totalitatea regulilor și principiilor care definesc conduita în 

activitate. În esență, etica managerială este definită drept „studiul modului in care 

deciziile afectează grupurile sociale, domeniul in care se definesc drepturile, îndatoririle 

si regulile ce trebuie sa le respecte persoanele care decid”. [7] 

Parte integrantă a culturii organizaţiei şcolare este etica managerială, care are un rol 

decisiv în crearea/dezvoltarea culturii organizaţionale. Cultura managerială este 

determinată de abilităţile, stilul de conducere, stilul de comunicare şi sistemul de valori 

ce caracterizează managementul organizaţiei, având drept scop elaborarea, sprijinirea şi 
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împărtăşirea viziunii, misiunii, obiectivelor, politicilor şi strategiei organizaţiei, 

promovate prin proiectul instituţional de dezvoltare a instituției, care este instrumentul 

metodologic de bază în realizarea intenţiilor de dezvoltare strategică a şcolii prin 

definirea clară a obiectivelor şi priorităţilor schimbării şi inovării acesteia. 

O conducere eficientă trebuie să asigure în permanenţă valorizarea şi valorificarea 

individului, a capacităţilor sale, pentru a-l ajuta în edificarea propriului destin, propriei 

vieţi, prin eforturi personale, creşterea individuală sub toate aspectele. Această orientare 

spre reuşită, succes se realizează prin dezvoltarea resurselor psihice necesare pentru 

obţinerea eficienţei personale (motivaţie, convingere şi decizie), a potenţialului 

psihologic (gestiune a cunoştinţelor, încredere în sine etc.), prin proiectarea training-ului 

mental (dezvoltarea propriilor resurse psihice) şi prin selectarea/ aplicarea strategiilor 

mentale (proiectarea şi programarea succesului). 

O cultură organizaţională care creează valoare de tip antreprenorial presupune 

acordarea respectului cuvenit tuturor persoanelor, interne şi externe organizaţiei, şi 

promovarea serviciilor, care nu numai că satisfac necesităţile consumatorilor, ci le şi 

depăşesc. Aceasta permite obţinerea de avantaj competitiv, oferind încredere şi curaj 

pentru asumarea responsabilităţii şi pentru promovarea propriilor idei, valori de către 

fiecare individ. Principalele particularităţi ale unei culturi organizaţionale orientate spre 

viitor sunt reprezentate de dorinţa de promovare a soluţiilor inovative, de capacitatea de 

a identifica şi de a accepta greşelile şi punctele slabe şi de a le analiza în vederea 

conceperii unor măsuri cu caracter inovator. Noul concept al culturii organizaţionale 

facilitează inovaţiile şi procesul de învăţare, atât prin valorificarea propriei experienţe, 

cât şi a celei existente în alte organizaţii performante la nivel local sau internaţional. 

Cultura organizaţională este ca personalitatea unui om care se bazează pe valorile 

general-umane.  
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Între activităţile, procesele şi necesităţile de învăţare şcolară autentică, lectura 

ocupă locul central ca activitate intelectuală, dar şi spirituală, de formare-dezvoltare a 

personalităţii, de aceea competenţa de lectură a fost considerată dintotdeauna o 

condiţie a reuşitei elevului în şcoală, apoi – un mijloc de acces la cunoaşterea 

generală şi specializată. De aici importanţa actului lecturii şcolare în paradigma 

generală a învăţării şi necesitatea formării-dezvoltării competenţei de lectură pe 

parcursul întregii sale vieţi. 

 În şcoală, elevul citeşte pentru a îndeplini mai toate funcţiile actului de lectură: 

pentru a se informa, a învăţa, a cunoaşte, pentru a înţelege, a descifra, a face ceva sau 

a zice despre ceva în legătură cu textul citit, pentru a cerceta, a găsi un răspuns la o 

întrebare sau o soluţie de rezolvare a unei probleme, pentru a-şi imagina, a aprecia, a 

produce sensuri globale sau parţiale în baza textului citit etc. În acest sens, activitatea 

de lectură şcolară poate fi caracterizată ca un tip general de învăţare, ce se realizează 

în cadrul tuturor disciplinelor de învăţământ, dar într-un mod specific fiecărui obiect, 

de aceea competenţa de lectură ar trebui considerată una transversală, 

transdisciplinară. 

 În instanţa şcolară, lectura apare ca o activitate intelectuală de bază a elevului, 

desfăşurată în cadrul tuturor disciplinelor şcolare, dar formarea competenţei de 

lectură devine prioritară în cadrul discipli- nelor cuprinse în aria curriculară „Limbă şi 

comunicare, înscriindu-se într-un proces educaţional flexibil şi dinamic, implicând 

activităţi de înţelegere şi receptare, decodare şi interpretare, transformare şi producere 

de noi sensuri şi valori. Finalităţile de bază ale acestui proces de lectură îl formează 

atât spectrul larg de competenţe specifice, precum şi trăsăturile caracteriale, 

comportamentele elevului – valori obţinute exclusiv prin educaţia literar-artistică, 

susţine Vl. Pâslaru [5, p. 24]. 

 În acest context, se vorbeşte despre pluralitatea actului de lectură în instanţa 

şcolară şi se sugerează necesitatea realizării mai multor lecturi ale aceleiaşi opere sau 

text, pentru o mai bună înţelegere a mesajului transmis / comunicat, precum şi a unei 

abordări funcţionale a didacticii lecturii în şcoală, subliniindu-se, totodată, rolul şi 

importanţa evaluării, în verificarea, în primul rând, a înţelegerii conţinutului unui text 

şi apoi a interpretării acestuia, şi nu doar a textelor literare, ci şi a celor nonliterare. În 

legătură cu aceasta, cercetătoarea O. Costea sugerează chiar necesitatea subordonării 

practicii de lectură din şcoală lecturii din societate, care este o activitate foarte diversă 

ca tip, scop şi surse de lectură, autoarea susţinând că şcoala trebuie să fie direct 
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implicată în pregătirea cititorului pentru activitatea de lectură continua pe parcursul 

întregii vieţi [2, p. 7]. 

 Competenţa şcolară, identificată drept finalitate de bază a instruirii şi formării, 

este astăzi unul dintre cei mai livraţi termeni pedagogici, conceptul respectiv fiind în 

centrul tuturor abordărilor teoretice şi practice, precum şi al dezbaterilor publice, iar 

învăţământul în bază de competenţe – noua direcţie de dezvoltare a curriculumului 

şcolar şi universitar din Republica Moldova – urmăreşte trei mari obiective: 

• să pună accent pe finalităţile educaţiei – adică pe competenţele cu care trebuie 

înzestrat elevul până la sfârşitul şcolarităţii obligatorii; 

• să dea sens învăţării, adică să arate elevului la ce-i serveşte ceea ce învaţă la 

şcoală; 

• să certifice achiziţiile finale ale elevului în termeni de competenţe, ca răspuns la 

problematica analfabetismului funcţional. 

Competenţele de bază formate ş i dezvoltate în cadrul disciplinei limba şi 

literatura română, care integrează două domenii distincte – educaţia lingvistică şi 

educaţia literară, sunt: competenţa de comunicare (orală şi scrisă) şi competenţa de 

lectură, ambele având caracter general, o structură complexă şi integrand mai multe 

competenţe specifice (lingvistice, de receptare, textuală, culturală etc.). 

Formarea-evaluarea competenţelor de comunicare şi de lectură în şcoală se 

realizează procesual, integrator şi instrumental, prin metode şi tehnici specifice, de 

aceea procesul integrat de formare-evaluare a competenţelor date solicită din partea 

cadrului didactic, în primul rând, cunoaşterea teoriei lecturii, dar şi a didacticii 

lecturii, în al doilea rând, stăpânirea metodologiei specifice de proiectare şi realizare a 

activităţilor de formare-evaluare, selectarea metodelor adecvate, utilizarea diverselor 

tehnici de lectură şi replierea acestora pe strategii didactice interactive [3]. 

Resursa pedagogică de bază a procesului de formare-evaluare a competenţei de 

lectură o constituie textul literar, dar şi cel nonliterar, de diverse tipuri, care este 

purtător de sensuri şi de informaţii semnificative pentru elev, iar datoria profesorului 

este de a-l ajuta pe elev să perceapă aceste sensuri, să se formeze intelectual, moral, 

estetic etc., valorificând această resursă prin activităţi de lectură plurală, capabilă să 

conducă la asimilarea de noi cunoştinţe, transformarea lor în abilităţi, deprinderi şi 

încorporarea acestora în noi produse de comunicare orale şi scrise create de el însuşi, 

care sunt semnele achiziţonării unei competenţe. 

Structura şi mediul de formare a competenţei de lectură 

Conceptul de competenţă şcolară, în baza căruia a fost modernizat curriculumul 

şcolar pus actualmente la baza activităţii de formare-dezvoltare a personalităţii 

elevului prin toate disciplinele şcolare, inclusiv prin limba şi literatura română, este 

unul integrator, ce înglobează cunoştinţe, capacităţi şi atitudini, respectiv, orice 

competenţă şcolară trebuie înţeleasă ca o noţiune integratoare, ce cuprinde 
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ansambluri structurate de cunoştinţe, capacităţi şi atitudini dobândite de elev, având o 

finalitate educaţională de bază la care trebuie să se ajungă pe parcursul învăţării. 

Plecând de la acest reper teoretic, competenţa de lectură reprezintă un 

ansamblu integrat de cunoştinţe literare, capacităţi de lectură şi atitudini literar-

estetice, exersate în mod spontan într-o activitate de lectură. Din punct de vedere 

structural, competenţa de lectură se constituie din următoarele componente de bază: 

• Cunoştinţe (din teoria literaturii, despre opera literară sau textul nonliterar, despre 

elementele operei, despre mesajul operei, despre autor, cunoştinţe de vocabular, 

cunoştinţe despre lume, despre sine etc)  

• Capacităţi/abilităţi de: ascultare / receptare (a textului), identificare (a tipului de 

text, a ideilor principale, a noţiunilor literare, a personajelor etc.); analiză şi 

interpretare (a unui cuvânt, a unei secvenţe de text, a unui fapt sau fenomen literar); 

caracterizare (a unui personaj); rezumare (a unui text narativ); apreciere (a unui text 

lecturat, a unui personaj, a stării personale postlecturale etc.); 

• Atitudini, sentimente, reacţii provocate de opera literară, trăiri formulate de cititor 

în legătură cu problematica textului lecturat, opinii şi aprecieri ale fenomenelor 

literare (personaj, autor, mijloace de expre-sie etc.) [4, p. 64]. 

Principalele activităţi de lectură vizate în cadrul procesului de formare-evaluare 

a competenţei de lectură sunt desemnate prin următoarele verbe: a înţelege, a analiza, 

a interpreta, a caracteriza, a compara, a aprecia, a critica, respectiv, putem vorbi 

despre diferite tipuri sau niveluri de realizare a lecturii în clasă: lectura 

comprehensivă sau de înţelegere, lectura analitică sau interpretativă, lectura critică 

etc. 

Datorită valenţelor informative şi formative plurale, textul literar şi activitatea 

de lectură – ca sursă de cunoaştere şi spaţiu al căutării şi construirii de sensuri – au 

stat întotdeauna în centrul activităţilor de formare-evaluare la orele de limba şi 

literatura română, deci putem considera că mediul tradiţional de formare a 

competenţei de lectură îl constituie disciplina respectivă sau, mai exact, educaţia 

literară, al cărei scop de bază vizează „formarea cititorului cult de literatură, prin 

dezvoltarea la elevi a unui ansamblu de competenţe literare / lectorale: de înţelegere / 

receptare, de analiză / interpretare, de comentare, de caracterizare, de scriere despre 

text etc. [7, p. 6]. 

Pornind de la tipologia text literar / nonliterar evidenţiată în curriculumul de 

limba şi literatura română, vom sublinia rolul esenţial pe care îl au cunoştinţele 

despre textul literar şi structurile textuale în procesul de formare a competenţei de 

înţelegere a lecturii, precum şi noţiunea care constă în cunoaşterea şi stăpânirea 

progresivă a diverselor tipuri de texte (epice, lirice, dramatice), ceea ce presupune 

organizarea unor situaţii de lectură care să vizeze comprehensiunea unei tipologii cât 

mai variate de texte literare – narative, descriptive, explicative, argumentative, 
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expozitive etc. 

Orice tip de text are o construcţie şi o structură specifică ce trebuie cunoscută 

de elevi şi analizată în procesul de înţelegere / receptare şi de analiză / interpretare a 

textului lecturat în vederea dezvoltării ulterioare a competenţei de lectură în 

competenţa de producere de texte într-o gamă la fel de diversă. Astfel, dacă 

înţelegerea / receptarea textului epic poate fi abordată de către profesor prin modelul 

clasic al celor cinci întrebări simple care vizează circumscrierea acţiunii şi care pot fi 

formulate astfel: Ce se săvârşeşte? De către cine şi unde? De ce? Împreună cu cine şi 

/ sau împotriva cui? Când şi cum?, atunci verificarea nivelului de receptare a unui 

text descriptiv este mult mai dificilă, întrucât necesită proceduri de de-construcţie şi 

reconstrucţie a descrierii: decuparea obiectului descris în părţi, relaţionarea şi 

corelarea acestuia cu alte obiecte şi, în final, montarea descrierii, observă 

cercetătoarea A. Panfil [4, p. 102]. 

În literatura de specialitate sunt descrise mai multe modele teoretice după care 

poate fi configurat procesul didactic de lectură şcolară, respectiv, după ele pot fi 

proiectate şi realizate strategiile eficiente de formare şi de evaluare a competenţei de 

lectură în cadrul orelor de limba şi literatura română, însă ceea ce trebuie reţinut este 

faptul că toate aceste modele accentuează necesitatea mai multor lecturi pentru 

înţelegerea şi interpretarea adecvată a unui text literar. 

Astfel, P. Cornea consideră că orice activitate de lectură, în cadrul procesului 

didactic, trebuie să se desfăşoare prin multiple lecturi de înţelegere / receptare / 

analiză / decodificare / interpretare a textului scris. 

 În opinia autorului, procesul lecturii trebuie să parcurgă cinci etape: 

1) percepţia / receptarea textului; 2) re-lectura pentru decodarea sensurilor textului; 3) 

lectura pe unităţi a textului şi înţelegerea detaliată a sensului; 4) lectura interpretativă 

a unor secvenţe de text; 5) interpretarea estetică a textului [1, p. 65]. 

Autorul concepţiei educaţiei literare şi lingvistice şi al teoriei literar-artistice, 

Vl. Pâslaru, dezvoltă acest model al lecturii plurale în cartea sa ”Introducere în teoria 

educaţiei literar-artistice” [5], argumentând, în baza unui sistem de principii 

ştiinţifice, necesitatea proiectării şi realizării procesului de lectură literară după 

stadiile lecturii, adică în câteva etape: stadiul prelectural, când elevul trebuie să 

conştientizeze scopul lecturii (informativă, de cercetare, de destindere etc.), stadiul 

lectural, în care elevul realizează lectura expresivă prin mijloace verbale / nonverbale, 

şi stadiul postlectural, în care elevul decodifică mesajul, interpretează valorile operei, 

formulează idei, ia atitudini în legătură cu cele citite, iar curriculumul de Limba şi 

literatura română (ediţiile 2000, 2006), coordonat de acelaşi autor, recomandă 

profesorilor proiectarea şi realizarea activităţii de lectură şcolară anume după acest 

model teoretic structurat în trei etape: pre-lectură, lectură propriu-zisă, post-lectură. 

Pe aceeaşi poziţie se situează şi profesorul universitar C. Şchiopu, care, în 
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lucrarea sa „Metodica predării literaturii române” [6], propune cadrelor didactice o 

metodologie eficientă de proiectare şi realizare a activităţilor de lectură în baza 

diverselor tipuri de texte literare, autorul evidenţiind, printre condiţiile optime 

necesare de asigurat, valorificarea etapelor de lucru asupra operei literare şi a 

nivelurilor de receptare a textului literar, modalităţile şi perspectivele de interpretare a 

acestuia etc. 

În concluzie, subliniem faptul că, plecând de la modelul lecturii plurale, care 

este promovat în cercetările de bază privind studiul limbii şi literaturii române şi 

recomandat ca necesar de implementat prin curriculumul disciplinar în cadrul 

procesului de formare şi evaluare a competenţei de lectură, profesorul de limba şi 

literatura română, în calitatea sa de proiectant al strategiilor didactice de realizare a 

activităţilor de lectură comprehensivă, interpretativă, de decodare a sensurilor etc. îşi 

poate configura propriul demers educaţional circumscris idealului de formare 

pedagogică a cititorului cult de literatură artistică. 
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MOTIVAȚIA PENTRU FORMAREA ÎN CARIERĂ A CADRELOR 

DIDACTICE DIN ÎNVĂȚĂMÎNTUL PREUNIVERSITAR 

Dubciuc Ludmila, director-adjunct pentru instruire practică și producere 

Colegiul ,,Mihai Eminescu” din Soroca 

Problema motivaţiei este esenţială pentru activitatea umană, pentru 

înţelegerea şi explicarea comportamentului organizaţional al omului. Scopurile 

organizaţiilor pot fi atinse doar prin eforturile comune ale membrilor lor. Una din 

condiţiile pentru care unele organizaţii sunt mai eficiente şi mai productive decât 

altele o reprezintă calitatea şi cantitatea eforturilor depuse de angajaţi, eforturi care 

sunt legate de motivaţie. Pentru a lucra bine, oamenii trebuie să fie puternic 

motivați pentru implicare în munca lor şi dornici să atingă anumite scopuri, de la 

cele mai simple (dorinţa de a face rost de bani sau de a ajunge mai repede acasă) 

până la cele mai complexe şi utile organizaţiei (de a realiza lucruri importante, de a 

găsi metode noi şi eficiente de muncă, de a face ceea ce le produce plăcere). Deci, 

un rol important în activitatea indivizilor îl joacă motivaţia. Pe perioada carierei 

didactice unul din cele mai importante aspecte este menţinerea motivaţiei pentru 

dezvoltarea profesională în cadrul carieri didactice deoarece tot mai mulţi profesori 

aleg să se reorienteze profesional.  

Motivatia profesorilor este una dintre cele mai importante componente ale 

unui sistem de învăţământ performant. Nivelul salarial al dascalilor din Republica 

Moldova a fost şi încă mai este foarte scazut, încât a devenit o obişnuinţă asocierea 

satisfacţiei profesorilor exclusiv cu plata lor. Corpul profesoral reprezintă, însă, şi 

el, o categorie de angajaţi, a căror performanţă ţine şi de mulţi alţi factori 

motivaţionali, incluşi pe o listă identică pentru fiinţele umane.  

În literatura de specialitate motivaţia cunoaşte o diversitate de definiţii.O 

definiţie univocă a motivaţiei nu există. Originea termenului se află în latinescul 

“movere”, care înseamnă “mişcare”. În teoriile comportamentului organizaţional, 

motivaţia apare ca o forţă energetică ce impulsionează oamenii să se comporte într-

un anumit fel, sprijină şi  orientează comportamentul spre un anumit scop. 

În cercetarea de faţă ne-am pus întrebarea ce mecanisme, ce resorturi sunt 

care să să direcţioneze cadrul didactic la un efort persistent în legătură cu scopul 

său: un proces intructiv-educativ eficient, elevi instruiţi şi motivaţi la rândul lor? 

Motivarea pentru cariera didactică este în strânsă legătură cu motivarea altora 

(cursanţilor elevi sau studenţi) pentru ceva. Mai precis, cadrul didactic trebuie să 

identifice acele resorturi lăuntrice capabile de-al motiva să motiveze. 

O viziune interesantă şi extinsă asupra fenomenului ne este oferită în 

cercetarea „Recruitment and retention: Insight into the motivation of primary 

trainee teachers in England”; autorii acesteia citează sursele din literatura de 

specialitate (Mora et. al., 2001; Hammond, 2002; Thornton et al., 2002) pentru a 
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concluziona că principalul motiv pentru a urma cariera didactică presupune 

impactul pe care această profesie îl are în dinamica socială. În ceea ce priveşte 

studiul propriu-zis, autorii observă mai multe categorii de factori, importanţi pentru 

cei care aleg cariera didactică; dintre aceştia: 

1. Factori pragmatici: vacanţele prelungite de care beneficiază cadrele 

didactice; faptul că profesia didactică oferă o bună securitate a locului de muncă; 

uşurinţa cu care se obţine acest loc de muncă, odată ce ai calificarea necesară;  

2. Factori sociali: sprijinul pe care profesia didactică îl oferă la progresul 

societăţii; faptul că este social meritoriu să ai o astfel de profesie; profesia 

didactică presupune o considerabilă varietate şi provocare, pot fi predate o 

varietate mare de subiecte; 

3. Factori legaţi de activitatea cu copiii: şcolile sunt locuri de muncă plăcute; 

activitatea de predare în sine este un demers plăcut; plăcerea oferită de activitatea 

cu o categorie specifică de vârstă (copiii); dorinţa de a ajuta elevii să aibă succes; 

4. Factori extrinseci: încurajarea provenită de la alte persoane pentru a urma 

cariera didactică; în viziunea unora dintre cei intervievaţi cariera didactică devine o 

trambulină pentru alte cariere; alegerea profesiei didactice este generată de 

perceperea subiecţilor că se află în imposibilitate de a urma o altă profesie;  

5. Factori subiectivi: experienţele anterioare ca elev au generat dorinţa dea fi 

profesor; pasiunea pentru domeniul care urmează să fie predat. [22] 

Un alt aspect important relevat de către studiul amintit este acela al percepţiei 

carierei didactice de către intervievaţi. Aceştia văd profesiunea de cadru didactic ca 

fiind foarte solicitantă, cerând mult de la cei care o practică, dar oferind puţin . 

Obiectivul cadru al cercetării: Evidenţierea tipurilor de trebuinţe şi motive 

profesionale predominante la cadrele didactice şi orientarea către nivelurile 

superioare ale trebuinţelor, care constituie implicit şi motivaţii intrinseci ale 

muncii. 

Ipoteza cercetării: La cadrele didactice în motivaţia profesională predomină 

nevoile superioare, cum ar fi nevoia de stimă şi de autorealizare.  

În vederea verificării ipotezei de cercetare am utilizat chestionarul de 

motivaţie profesională. 

Analiza rezultatelor cercetării empirice. 

Ipoteză. La cadrele didactice în motivaţia profesională predomină nevoile 

superioare, cum ar fi nevoia de stimă şi de autorealizare.  

Am dorit să evidenţiem care tipuri de trebuinţe, motive stau la baza activităţii 

profesionale a cadrelor didactice: trebuinţe fiziologice (organice), nevoia de 

securitate (siguranţă), nevoia de contacte sociale (umane), de apartenenţă la grup, 

nevoia de stimă, consideraţie, nevoia de realizare de sine (împlinire) 
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Figura 3. Rezultatele privind tipurile de trebuinţe ale cadrelor didactice 

(Chestionarul de motivaţie profesională) 

În urma analizei rezultatelor la tehnica de mai sus putem concluziona: 

- Cele mai ridicate procente vizează nevoia de stimă şi consideraţie (80%), 

deziderat derivat din statutul social al intelectualului responsabil cu educaţia 

copiilor şi tinerilor. 

- Nevoia de autorealizare, împlinire este reprezentată de procentajul de 60%, 

ceea ce denotă că acest deziderat este devansat de nevoia de stimă şi poate fi 

dezvoltată. Conform surselor bibliografice, persoanele puternic creatoare au 

motivele cele mai însemnate plasate în grupa V (realizare de sine, împlinire), iar în 

studiul nostru 60 din cadrele didactice, deci o majoritate substanţială reuşesc să fie 

şi creative şi susţinătorii motivelor superioare. 

- Motivaţiile profesionale ale cadrelor didactice într-un procent de 50% 

vizează nevoia de contacte sociale, umane, fenomen explicabil prin particularităţile 

specific ale activităţii pedagogice care presupun relaţii sociale, umane cu elevii şi 

cu colegii. 

- Proporţia motivelor profesionale care se referă la trebuinţele fiziologice, 

organice, cum era de aşteptat, este redusă, fiind de 10%.  

Ipoteza conform căreia la cadrele didactice în motivaţia profesională 

predomină nevoile superioare, cum ar fi nevoia de stimă şi de autorealizare se 

confirmă. 

Tehnici motivaţionale. În mod sigur există metode susceptibile de a contribui 

la schimbări de atitudine faţă de muncă, decisive pentru reuşita indivizilor în 

organizaţie. În ceea ce privesc instituţiile de învăţămînt, atunci analiza literaturii de 

specialitate ne permite să evidenţiem următoarele tehnici de motivare a cadrelor 

didactice pentru o carieră de succes. 

Tehnica ascultă şi răspunde.Această tehnică implică, pe de o parte, o 

ascultare activă de către manager a mesajelor transmise de interlocutor, continuată 

de un feed-back clar şi precis, astfel încât să se producă o comunicare eficace, 

subordonată realizării sarcinilor stabilite şi obiectivelor previzionate.  

Pe parcursul utilizării sale, managerii trebuie să respecte urmatoarele reguli: 
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 să asculte interlocutorul până când acesta termină de trasmis ceea ce are de 

comunicat; 

 să nu manifeste atitudini negative faţă de interlocutor pe parcursul 

discursului; 

 să se abţină să efectueze judecăţi premature, până când nu percepe tot 

mesajul; 

 să nu-şi formuleze răspunsul înainte de finisarea transmiterii mesajului; 

 să solicite explicaţii asupra aspectelor neclare sau incomplete; 

 să formuleze şi să transmită interlocutorului un răspuns pentru că acesta este 

aşteptat; 

Respectarea acestor reguli asigură o comunicare bună, sporeşte încrederea şi 

stima subordonaţilor faţă de manageri, facilitând dezvoltarea unor relaţii 

interpersonale eficace. 

Tehnica feed-back-ului motivaţional verbal sau a recunoaşterii meritelor 

Conţinutul său principal constă în a reacţiona într-o manieră explicită prin 

aprecieri prompte – pozitive sau negative - faţă de un subordonat după ce acesta a 

realizat o sarcină sau a încheiat o perioadă de activitate. 

Managerul poate manifesta două tipuri de feed-back: pozitiv, atunci când 

rezultatele sunt apreciate ca bune; negativ, atunci când consideră că sunt 

necorespunzătoare: munca, comportamentul şi / sau rezultatele obţinute. 

În ceea ce priveşte aprecierea pozitivă, se recomandă ca evaluarea să fie 

specificată, referindu-se la ceea ce subordonatul a efectuat. Principalele dificultăţi 

ce trebuie depăşite sunt: frica de a exagera, prejudecata frecventă că te 

autodevalorizezi atunci când lauzi pe alţii, temerea ca subordonatul să nu ia în 

serios aprecierea pozitivă. 

Realizarea feed-back-ului negativ este mai dificilă, deoarece majoritatea 

persoanelor reacţionează la critică, iar cel criticat intră într-o postură defensivă de 

apărare, care îl împiedică să perceapă mesajul şi să tragă învăţămintele care se 

impun. În vederea depăşirii acestor dificultăţi se recomandă: managerul să aibă 

întotdeauna ca obiectiv  realizarea învăţămintelor care se impun;maniera de 

exprimare să fie calmă, fără a conține comparaţii cu alte persoane, a folosi mimica 

deranjantă sau ameninţări;conţinutul feed-back-ului să cuprindă elemente care au 

fost greşite şi prezentarea de informaţii utile pentru viitor. 

Îmbogăţirea muncii. Îmbogăţirea muncii este un proces de introducere a unor 

factori motivatori în muncă pentru a o face mai interesantă şi mai competitivă. 

Posturile îşi cresc potenţialul motivaţional prin acţionarea asupra caracteristicilor 

lor esenţiale. 
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Înainte să implementeze îmbogăţirea muncii, un manager trebuie să fie sigur 

că postul respectiv are un potenţial scăzut de motivare şi că angajaţii doresc 

îmbogăţirea muncii lor. 

Câteva dintre modalităţile prin care managerii pot îmbogăţii munca sunt: 

delegarea sarcinilor şi responsabilităţilor mai variate sau combinarea 

sarcinilor– anagajaţii îşi vor crea şi dezvolta noi abilităţi dacă li se dau sarcini noi, 

altele decât cele obişnuite. Varietatea sarcinilor dau angajaţilor un grad sporit de 

mulţumire pentru că ei îşi asumă mai multe responsabilităţi şi elimină sau reduce 

monotonia; 

autonomia acordată angajaţilor– presupune reducerea supravegherii de către 

şef şi acordarea unei libertăţi mai mari în efectuarea propriei munci. Managerul 

poate permite salariaţilor săi să-şi planifice şi să-şi verifice singuri munca. 

Pe lângă aceste tehnici, mai există desigur şi alte modalităţi de a motiva 

salariaţii, referitoare la: condiţii fizice de muncă; legături sociale; comunicare; 

dreptul la cuvânt şi libertate personală, etc. 

Concluzii. Discuțiile duse cu cadrele didactice ne-a permis să concluzionăm, 

că în urma analizei motivaţionale, s-au identificat doi factori ce  determină cadrele 

didactice să se implice activ în muncă: factorul ,,recunoaştere”, care îi 

caracterizează pe cei puternic motivaţi de recunoaştere, sensibili la opiniile 

celorlalţi privind munca şi ideile lor; care tind să-şi aprecieze succesele prin 

referire la ceilalţi şi preferă o mare claritate a scopurilor şi procedeelor; factorul 

,,recompensă”, care îi defineşte pe cei puternic motivaţi de recompensa pe care o 

vor primi pentru munca lor; care au mereu în minte obiective precum câştigul şi 

promovarea. 

Recomandări pentru managerii educaţionali în vederea creşterii motivaţiei 

pentru activitate profesională cadrelor didactice din instituţia pe care o conduc: 

1. Managerii ar trebui să adopte un stil de conducere flexibil, empatic, bazat 

pe înţelegerea problemelor profesorilor în vederea realizării unui echilibru între 

viaţa personală şi cea profesională.  

2. Motivarea personalului trebuie să se realizeze prin satisfacerea în principal 

a trebuinţelor psihologice superioare și nu a celor financiare.  

3. Pornind de la faptul că organizaţiile depind în mare măsură de capacităţile 

cognitive la membrilor lor, este necesară adoptarea unor metode complexe de 

selecţie şi recrutare a personalului. 

4. Evaluarea eficienţei şi eficacităţii este stimulatoare, atât pentru 

comportamentul individual, cât şi pentru cel organizaţional, deoarece permite 

identificarea surselor de ineficienţă, dar şi introducerea rapidă a schimbărilor 

necesare creşterii eficienţei. 
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MANAGEMENTUL SOCIALIZĂRII COPIILOR ÎN GRĂDINIȚĂ 

Gamarța Marina, masterandă 

Silistraru Nicolae, profesor universitar, doctor habilitat 

Universitatea de Stat din Tiraspol 

Socializarea calitativă a oricărei personalităţi se realizează prin îmbinarea 

proceselor de: adaptare, integrare, autodezvoltare, autoactualizare. Succesul acestui 

proces depinde de poziţia activă a individului şi de asimilarea de către acesta a 

experienţei sociale. Socializarea copilului de vârstă timpurie se efectuează treptat sub 

influenţa mediului social în care trăieşte el, or aici copilul se socializează în procesul 

educativ când asupra lui influenţează grupurile sociale în care trăieşte, persoanele cu 

care comunică. 

Obiectivele principale ale socializării copiilor în preşcolaritate prevăd formarea: 

 priceperii de a stabili diverse contacte sociale; 

 capacităţii de a acţiona împreună cu semenii; 

 abilităţi de a se include într-un sistem corect de învăţământ. Procesul de 

socializare a copilului prin educaţie trebuie să includă: 

 posedarea unei culturi comunicative (educaţia moral-spirituală); 

 acumularea cunoştinţelor din domeniul culturii naţionale (educaţie civică şi 

patriotică); 

 respectarea culturii etnice (educarea toleranţei); 

 noţiuni şi posedarea unor aspecte din cultura juridică (educaţia pentru drept); 

 cultura sano-igienică (educaţia sanitară); 

 cultura ecologică (educaţia pentru mediu) etc. 

Direcțiile principale dezvoltării sociale a copilului de vârstă timpurie sunt: 

 Influența naturală  a factorilor sociali; 

 Includerea sistemică a copiilor într-un proces bine organizat de educație și 

instruire bine ordonată; 

Cadrul procesului educativ-instrutiv e necesar să includă: 

 Familiarizarea copiilor cu lumea obiectelor și a naturii; 

 Comunicarea de către adulți a cunoștințelor; 

 Familiarizarea copiilor cu lumea relațiilor umane. 

Mecanismele socializării copiilor conform afirmaţiilor psihopedagogilor sunt: 

 imitarea; 

 identificarea emoţională; 

 orientarea socială; 

 reglementarea normativă şi inductivă; 

 experienţa socială şi culturală; 

 creativitatea; 
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 monitorizarea; 

 evaluarea; 

 reglementarea prin reflex etc. 

În procesul socializării, odată cu dezvoltarea socială a copilului, cu 

familiarizarea lui cu valorile sociale este necesar ca pedagogii să ia în consideraţie şi 

să păstreze trăsăturile caracteristice ale fiecărei individualităţi (ale fiecărui copil). 

În psihopedagogie este dovedit, de asemenea, că procesul de socializare a 

copilului preşcolar se realizează prin intermediul activităţilor de bază a copilăriei 

timpurii: de joc, practice cu obiecte şi de învăţare elementară. 

Prin intermediul acestor activităţi (şi în fond al celei de joc) copiii: 

- se familiarizează cu lumea adulţilor; 

- se cunosc cu valorile generale umane, cele naţionale (la nivel elementar), 

cultura; 

- învaţă roluri sociale şi comportamentale; 

- explorează şi însuşesc realitatea; 

- însuşesc cele mai importante fapte şi evenimente semnificative; 

- încep să obţină experienţa de interacţiune cu societatea. 

Evidenţierea nivelului de socializare a copiilor se poate face în baza 

Standardelor de Stat prin monitorizare şi evaluare. Important este ca să se evidenţieze 

cunoştinţele şi competenţele din diverse sfere ale culturii sociale: comunicativă, 

naţională, etnică, juridică, comportamentală etc. 

Eficacitatea dezvoltării sociale a fiecărui copil trebuie să se determine în 

rezultatul unei monitorizări adecvate. Nivelul de socializare poate fi determinat de 

către cadrele didactice şi caracterizat în baza termenilor de vârstă, sex şi a trăsăturilor 

comportamentale individuale, evidenţiind: 

 prezenţa curiozităţii; 

 nivelul de formare a valorilor; 

 nivelul activităţii cognitive; 

 calitatea relaţiilor cu semenii. 

Deci prin evaluare e necesar să se evidenţieze principalele componente de 

socializare a copiilor şi anume: componente axiologice, comunicative, cognitive 

valorice. 

Criteriile în baza cărora se determină nivelurile de formare sunt:  

 valorile însuşite, 

 calităţile comunicative formate, 

 activitatea cognitivă,  

 capacităţile de relaţionare şi cele atitudinale. 

În concluzie spunem că Educaţia preşcolară ar trebui să acorde o atenţie mai 

mare procesului de socializare şi formării comportamentelor de bază a personalităţii 
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copilului: social, afectiv, cognitiv, verbal, motor, motivaţional, volitiv. 

Cadrele didactice din instituţiile preşcolare, de comun acord cu părinţii şi 

membrii comunităţii, pot aduce o contribuţie esenţială la îmbunătăţirea procesului de 

educaţie a preşcolarilor în aşa mod, ca ea să capete un caracter mai acţional, mai 

aproape de interesele şi posibilităţile copilului de vârstă timpurie [6]. 

Factorii ce influențează adaptarea copiilor la mediul preșcolar. 

Indicatorii adaptării ,vizează capacitatea copilului în activitatea didactică și în 

viața comunității. Această capacitate valorifică următoarele categorii de factori 

favorizanți: reușita școlară , acomodarea la cerințele mediului preșcolar, maturitatea 

școlară,care presupune valorificarea deplină a nivelului de dezvoltare biologică, 

psihologică, socială și culturală specific vârstei și treptei de învățământ respective, 

deficiențe intelectuale, tulburări instrumentale, instabilitatea psio-motrică, tulburări 

comportamentale (de exemplu, conduită agresivă). 

Adaptarea preșcolarilor este rezultatul confluenței, interacțiunii unui ansamblu 

de factori, care pot fi grupați în două categorii: factori interni( bio-psihologică) și 

factori externi(pedagogici și socio-familiali). Factorii interni se referă la 

caracteristicile anatomo-fiziologice și la variabilele personalității copilului, fiind 

considerați condiții subiective, iar cei externi sunt independenți de copil, desemnând 

condiții și solicitări obiective, exterioare elevului. 

Factorii interni personali (figura 1) se divizează în: 

 biologici, care se referă la starea sănătății organismului, gradul de maturitate, la 

anumite deficiențe ale analizatorilor, la echilibrul endocrin,la boli organice,tulburări 

nervoase, dezvoltare fizică; 

 psihologici, ce includ procesele psihice (cognitive, afective, volitive), însușirile 

psihice (temperament, caracter , aptitudini, interese), fenomene psihice (atenția), 

nivelul de inteligență și de aspirație, atitudinea față de muncă, voința de a învăța etc. 

În unele circumstanțe speciale, factorii interni personali (absența motivației, 

dezinteresul, lipsa unui model stimulant, existența unor devieri în plan psihic etc.) 

favorizează instaurarea fenomenului opus adaptării –inadaptării la mediul. Întrucât 

adaptarea copilului se manifestă în procesul de învățământ, ea presupune implicarea 

primordială a întregii sale structuri psihice a copilului. Aceasta integrează  

percepțiile, reprezentările,memoria, gândirea, limbajul, atenția și imaginația, sub 

acțiunea dinamizatoare a motivației și cu participarea voinței , fiind mediate de 

caracter, temperament și afectivitate, ca principale trăsături dominante ale 

personalității [3]. 
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Figura 1. Factorii interni personali 

A. Coașan și A. Vasilescu afirmă că adaptarea este condiționată și de inteligența 

subiectului, deoarece aceasta presupune,, capacitatea de a cunoaște și înțelege repede 

și bine, de a anticipa evenimentele și de a evalua consecințele acestora, iar cine se 

comportă astfel se și adaptează ușor situațiilor. Astfel, între inteligență și adaptare 

există o interrelație direct [2]. 

Factorii externi de mediu vizează: 

 Factorii pedagogici, care se referă la: 

- Formele de organizare a procesului de învățământ; 

- Metodele de predare – învățare - evaluare și mijloacele de învățământ utilizate 

de către cadrele didactice , adecvarea acestora la copil și la timpul de personalitate a 

acestuia; 

- Natura cerințelor grădiniței ; 

- Personalitatea cadrului didactic; 
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- Atitudinea pozitivă a educatorului față de copil, regulile grupei de copii; 

- Relația copil-educator; 

- Relația copil-copil; 

- Relația copil-grup de copii. 

 Factorii familiali, dintre care se remarcă drept  cei mai importanți: 

- Nivelul educațional-cultural și climatul afectiv al familiei,nivelul de inteligență 

al părinților, aspirațiile acestora; 

- Colaborarea cu grădinița, modificarea regimului, tensiunea și planul 

evenimentelor ce domină în viață copilului; 

- Asimilarea continuă de cunoștințe mereu noi,disciplina față de regulile impuse 

de grădiniță. 

 Factorii sociali, se referă, în primul rând, la: 

 - sistemul de relații extrafamiliale și extrașcolare între limitele căruia se 

desfășoară experiența de viață a preșcolarului; 

 - influența grupului de vârstă, efectele acestuia asupra copilului. 

Procesul de adaptare se intensifică și se centrează pe atenția față de un nou adult 

și nu se mai limitează doar la părinți. Acest adult-cadrul didactic-începe să joace un 

rol în viața copilului, el fiind reprezentantul marii societăți, cel ce veghează la 

exercitarea regulilor societății. 

În concluzie , specificăm faptul că nu putem vorbi de identificarea unui singur 

factor, a cărui acțiune ar fi decisivă în asigurarea  adaptării școlare. Oricare dintre 

acești factori condiționează într-o măsură mai mare sau mai mică rezultatele 

copilului,precum și capacitatea sa de a interioriza normele, regulile grădiniței și de a 

relaționa cu cei din jur [5]. 

Implicaţiile grădiniţei asupra socializării copiilor. 

Trăim intr-o lume care ne pune la incercare, în fiecare clipă, capacitatea de a 

face faţă unor impacturi afective, sociale, de a manifesta reacţii comportamentale în 

care să nu uităm de modul în care ne văd ceilalţi, de gradul în care, prin deciziile 

noastre, i-am putea afecta. Rapiditatea deciziei de acţiune, calitatea acesteia, depind 

de educaţia primită, de capacitatea de a se relaţiona cu ceilalţi, de a-şi cunoaşte 

posibilităţile, de a se putea mobiliza pentru a trece de eşec, de deschiderea spre 

acceptarea părerilor celorlalţi, de puterea de a fi un om bun [6]. 

Toate acestea ţin de gradul de socializare al fiecăruia dintre noi.  

Socializarea reprezintă procesul de devenire a unei individualităţi umane ca 

fiinţă socială, de integrare a copilului în societate. Necesitatea transmiterii 

mijloacelor de comunicare ale limbajului şi a cunoştinţelor decurge din faptul că un 

copil este o fiinţă potenţial socială, care intră în viaţă fără nici o zestre culturala: nu 

posedă limbaj, nu are control asupra impulsurilor, nu are formate deprinderi şi 

atitudini. De aceea, tot ce se transmite în procesul de socializare: valori sociale, 
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obiceiuri, tradiţii progresiste, idealuri, atitudini, sentimente, comportamentele 

existente într-o comunitate umană este interiorizat de către copil, permiţându-se astfel 

internalizarea unui model cultural ce se va răsfrânge în comportamente deschise, 

vizibile (ţinută, limbaj, conduită morală ) dar şi în conduite mai puţin vizibile 

(atitudini, stări emotionale, opinii). 

Copilul va dobândi reguli de viaţă, obişnuinţe, moduri de gândire, cadre spaţio-

temporale, idealuri conforme cu mediul social în care este crescut, capacitatea de 

comunicare şi interacţiune, competenţa de exercitare a rolurilor cerute de societate 

(de copil, de prieten, de şcolar) dar şi dobândirea conştiinţei datoriilor şi 

responsabilităţii. În tot acest proces de transmitere şi asimilare copilul nu este un 

obiect asupra căruia se exercită acţiunea pentru că societatea recunoaste rolul lui activ 

în cadrul ei, recunoaşte veritabilul univers al copilariei ca fiind o etapă distinctă de 

viaţă şi acordă copilului un status social particular şi roluri specifice [4]. 

Integrarea sociala cere ca toate activităţile educative să aibă în vedere copilul ca 

“fiinţă sociala” astfel încât toţi factorii de socializare (grădiniţa, scoala) trebuie să 

aibă aceeaşi sarcină de continuare a procesului socializării început în familie iar 

valoarea lor formativă trebuie să încerce să fie echivalentă cu cea a familiei. Este 

foarte adevărat că familia, cu atmosfera ei caldă, plină de afecţiune contribuie prima 

şi decisiv la dezvoltarea fizică şi psihică a copilului, dar personalitatea umana se 

contureaza cald şi uman, ştiinţific şi metodic, în cadrul grădiniţei. Pregătirea pentru 

intrarea în viaţa adultă, anterior realizată de familie, va fi continuată, în perioada 

preşcolarităţii, de către aceasta instituţie. Acesta este acum, contextul în care copilul 

va trebui să faca prima încercare de a iubi pe altcineva în afara de sine. 

Influenţa acestui agent de socializare este deosebit de importantă pentru că în 

preşcolaritate se manifestă o creştere surprinzatoare a capacităţilor fizice şi psihice a 

copilului, se realizează echilibrul cu ambianţa în vederea unei adaptari 

corespunzatoare. Toate evenimentele acestei perioade: relaţii mai complexe cu 

mediul, contacte directe (şi nu mediate de părinţi ca până acum) cu semenii, 

experimentele copilului în vederea cunoaşterii lumii inconjuratoare, dorinţa crescânda 

de a şti cât mai multe, diversificarea repertoriului comportamental sunt trăite de copil 

cu seninătatea, exuberanţa şi bucuria specifice acestei vârste, a cărei dezvoltare 

intensa nu va mai putea fi egalata în perioadele următoare. Astfel, pe bună dreptate, 

acest stadiu este denumit “vârsta de aur a copilariei” în care “o personalitate umană 

se conturează şi reuşeşte să se exprime, un suflet se deschide spre lume’’ 

Mediul social acţioneaza asupra individului în sensul modelării personalităţii 

sale prin componentele educaţionale: iniţial familia apoi grădiniţa, care continuă şi 

îmbogăţeşte conţinutul educativ. Avându-se în vedere faptul ca preşcolaritatea 

cuprinde cea mai importantă experienţă socioeducaţionala din viaţa unei persoane, 

aşa cum se afirma tot mai des în studiile de specialitate, potenţialul formativ al acestei 
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vârste poate fi valorificat cu succes în procesul educativ desfăşurat în cadrul 

grădiniţei. 

Regulile privind jocul, educaţia trebuie să figureze, cu prioritate, în ideea de 

comunitate. Cerinţele colectivităţii au reglat astfel relaţiile dintre oameni astfel încât 

ele au aparut ca un adevăr absolut, de la sine înţeles. Copilul asimileaza noi forţe prin 

asociere, dezvoltarea lui psihică fiind impregnata de condiţiile unei vieţi în 

comunitate, căci toate capacitatile sale se dezvoltă pe o baza ce poartă influenţa vieţii 

sociale. 

Procesul care este exercitat acum asupra prescolarului este cel de socializare 

secundară, producându-se ca învaţare a normelor şi valorilor altei instanţe decat 

familia, dar nu urmărind obţinerea unei capacităţi de supunere obedientă la 

“postulatele”acestui mediu nou ci având ca scop tocmai ca preşcolarul să nu fie privat 

de creativitatea proprie. În urma socializării din grădiniţă copilul va putea să exercite 

o adevarata activitate creativă , mijlocită atât de simbolurile normative generale cât şi 

de propriile modele şi aspiraţii [4]. 

Socializarea din grădiniţă este diferită în conţinut şi ca modalitate de cea din 

familie (deşi grădiniţa nu diminuează importanţa educaţiei oferite până acum): se 

trece de la interacţiunea directă copil-părinți la integrarea copilului în raporturi umane 

şi sociale. 

Integrarea, care se realizeaza prin interacţiunile dintre copil şi mediul gradinitei, 

se desfăşoara în mai multe faze:  

- acomodare: schemele de acţiune şi modul de gândire dobândit până acum se 

modifică la contactul cu mediul grădiniţei; 

- adaptare: relaţiile complexe care se stabilesc ajută copilul să capete cunoştinte 

şi deprinderi necesare pentru a rezolva situaţiile impuse de acest mediu, astfel încât să 

poată răspunde pozitiv cerinţelor acestuia;   

 - participarea este echivalentă cu asumarea rolurilor şi promovarea iniţiativelor 

personale. Intrarea în grădiniţă conduce la investirea copilului cu un nou statut, pe 

care nu l-a mai avut până acum şi care aduce dupa sine un ansamblu de drepturi dar şi 

îndatoriri pe care trebuie să le respecte [4]. 

În acest sens, rolul învăţământului preşcolar în socializarea copiilor are în 

vedere, mai ales, latura de integrare sociala, care constituie expresia fundamentala a 

naturii umane, iar grădiniţa, ca primă treaptă de învăţământ, este implicată activ în 

această acţiune de formare a copilului din perspectiva socială. Astfel, integrarea 

socială devine o finalitate a educaţiei, în urma căreia copilul va realiza o adaptare 

sociala bună la relaţii inedite, va dobândi o bună percepţie de sine, o percepţie 

corespunzatoare a relaţiilor sociale şi un comportament sociabil, participând activ la 

activităţi comune, toti aceştia fiind factori socio-afectivi necesari pentru integrarea 

ulterioara. 
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Socializarea realizată în grădiniță include atât organizarea motrică cât şi 

îmbogăţirea conţinuturilor cognitive, modelarea afectivă şi însuşirea largă a 

experienţei umane: limbajul, cunoștințele şi modalităţile practice de acţionare, 

normele de comportament sunt toate cuprinse în sfera socializării [1]. Învăţarea 

socială reprezintă mecanismul principal care este responsabil, în preşcolaritate, de 

maturizarea şi dezvoltarea psihosociala, reprezentată de modalităţi optime de 

relaţionare interpersonală a copilului, de capacitatea de integrare în activităţi de grup, 

de strategiile de raportare la normele şi valorile acceptate de grup, de motivaţia 

pentru activităţile desfăşurate în comun şi de dorinţa de a coopera cu ceilalţi [6]. 

 

Bibliografie 

1. Tucicov-Bogdan A. Psihologie generală și socială, vol. II. Editura didactică și 

pedagogică, București, 1973. 

2. Coașan A., Vasilescu A. Adaptarea Școlară. București: Editura Științifică și 

Enciclopedică, 1998. 

3. Kulcsar T. Factorii psihologici ai reușitei școlare, București: Editura Didactică și 

Pedagogică, 1978. 

4. Zlate M. Psihologia socială a grupurilor  școlare, Editura EP, 1972, 300p. 

5. Mîslițchi V. Adaptarea școlară, Ghid practic. 

183



ASPECTE EXPERIMENTALE PRIVIND DEȚINEREA COMPETENȚEI 

DE SELF-MANAGEMENT A ACTIVITĂȚII DE ÎNVĂȚARE LA STUDENȚI 

Lașcu Lilia, doctorand 

Catedra Psihopedagogie și Educație preșcolară, UST 

Procesul de integrare în sistemul european de învățământ, necesitatea stabilirii 

unui cadru comun pentru definirea și recunoașterea rezultatelor învățării au 

condiționat și au impus implementarea unei noi paradigme în învățământul din 

Republica Moldova – abordarea prin competențe [3, p.8]. 

La ora actuală, învățământul din Republica Moldova atestă schimbări 

conceptuale materializate în reforme care promovează direct sau indirect învăţarea în 

baza competenţelor. Drept surse de reper ne servesc aprobarea unor documente de 

politică educaţională (Codul educaţiei, Concepţia învățământului etc.) [1, 2]. 

Conform Codului Educaţiei al Republicii Moldova,finalitatea educaţiei vizează 

,,formarea personalităţii cu spirit de iniţiativă, capabile de autodezvoltare(s.n.), care 

posedă un sistem de competenţe(s.n) ce include cunoştinţe, abilităţi, atitudini şi valori 

ce permit personalităţii să facă faţă necesităţilor actuale şi viitoare ale societăţii” [1, 

p. 20]. 

În contextul acestei poziționări, prioritare, precum derivă din Codul educaţiei al 

Republicii Moldova, nu sunt cunoştinţele  pe care le pot achiziţiona  subiecţii 

implicaţi în procesul educaţional, ci competenţele (s.n). Acţiunile întreprinse în 

ultimul deceniu în vederea reformării învăţământului şi racordării lui la imperativele 

europene au creat premise adecvate pentru modernizarea sistemului de învățământ. 

Aderarea la procesul Bologna implică toţi actanţii spaţiului universitar într-un proces 

complex de racordare la dimensiunile europene ale învăţământului superior, una 

dintre care prezintă formarea competenţelor la viitorii profesionişti. Competenţa în 

sine, precum şi însăşi procesul de deţinere a acesteia, necesită de la subiect 

manifestare de self-management în vederea elaborării constructului imanent din cele 

mai relevante achiziţii proprii pentru a realiza eficace obiectivele acceptate. Astfel,  

competenţele se cuceresc prin învăţare, rezultativitatea deţinerii lor fiind condiţionată 

de posedarea iniţială a uneia dintre cele mai fundamentale – competenţa de self-

management a activităţii de învăţare la studenţi. 

În viziunea noastră, competența de self-management a activității de învățare 

reprezintă o integralitate imanentă de achiziții ale subiectului (cunoștințe, 

capacități/abilități și atitudini) reactualizate și valorificate inedit într-un proces 

continuu de autoplanificare, autoorganizare, autoevaluare și autoconsiliere axat pe 

identificarea/acceptarea unui scop de învățare, proiectarea și executarea acțiunilor 

relevante pentru înregistrarea unui rezultat personal exprimat într-o schimbare 

comportamentală de calitate [5, p.7]. 
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În baza prevederilor documentelor de politici educaționale actuale se conturează 

necesitatea formării la studenții moderni a unei competențe speciale definită în 

studiul nostru - competenţa de self-management a activităţii de învăţare. 

Scopul cercetării constă în evidențierea nivelului deținerii competenței de self-

management a activității de învățare la studenții din mediul academic. 

Obiectivele cercetării: 

1. Determinarea criteriilor privind nivelul deținerii competenței de self-

management  a activității de învățare la studenți;  

2. Elaborarea instrumentelor privind nivelul deținerii competenței de self-

management  a activității de  învățare la studenți; 

3. Constatarea nivelului de formare al competenței de self-management a 

activității de  învățare la studenți; 

4. Analiza și interpretarea rezultatelor experimentale. 

Baza experimentală a cercetării a constituit-o instituția de învățământ universitar 

din mun. Chișinău, Universitatea de Stat din Tiraspol (cu sediul la Chișinău). 

Acțiunile experimentale s-au realizat pe un eșantion ce a cuprins 104 studenți, ciclul I 

(studii superioare de licență. În cercetare studenții pedagogi au fost desemnați în două 

eșantioane experimentale: eșantionul experimental (EE) – constituit din52 de 

subiecți, și eșantionul de control (EC) ce a cuprins 52 de subiecți. 

Unul dintre obiectivele studiului a vizat determinarea criteriilor de constatare a 

nivelului deținerii competenței de self-management a activității de învățare la 

studenți. La elaborarea criteriilor am avut drept punct de referință conceptul 

competenței de self-management a activității de învățare la studenți (CSMAIS), ce 

înglobează sinergic componentele competenţei, dimensiunile managementului 

precum şi elementele activităţii de învăţare, elementele principale fiind transparent 

ilustrate în Figura 1 [5, p.8 ]. 

 
Figura1. Ilustrarea grafică a competenței de self-management a activității de 

învățare la studenți (CSMAIS) [5, p.8] 

Pentru constatarea nivelului deținerii competenței de self-management a 

activității de învățare la studenți am determinat următoarele criterii:  
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 posedarea cunoștințelor de autoplanificare, autoorganizare, autoevaluare și 

autoconsiliere a activității de învățare ce vizează identificarea scopului de învățare, 

proiectarea activității, executarea acțiunilor și obținerea rezultatului; 

 demonstrarea capacităților de autoplanificare, autoorganizare, autoevaluare și 

autoconsiliere a activității de învățare axate pe identificarea/ acceptarea unui scop de 

învățare, proiectarea activității și executarea acțiunilor în obținerea rezultatului 

personal exprimat într-o schimbare comportamentală de calitate; 

 manifestarea atitudinilor reactualizate și valorificate inedit într-un proces 

continuu de autoplanificare, autoorganizare, autoevaluare și autoconsiliere orientate 

spre identificarea/ acceptarea unui scop de învățare, proiectarea și executarea 

acțiunilor relevante pentru înregistrarea unui rezultat personal exprimat într-o 

schimbare comportamentală de calitate [4, p. 334-335]. 

În conformitate cu criteriile elaborate s-au determinat comportamente pentru 5 

nivele. Astfel, subiecții vor fi plasați pe cinci niveluri echivalente cu 

comportamentele mai sus nominalizate după cum urmează: nivel înalt - foarte mult; 

nivel mai sus de mediu–mult, nivel mediu – puțin, nivel mai jos de mediu-foarte 

puțin și nivel jos-deloc. Pentru fiecare nivel nominalizat mai sus am elaborat 

indicatorii de performanță pentru aprecierea competenței de self-management a 

activității de învățare la studenți (Tabelul 1) [4, p.336-337]. 

Tabelul 1. Indicatorii de performanță pentru aprecierea nivelului deținerii 

competenței de self-management a activității de învățare la studenți 
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Un alt obiectiv al recentului studiu a vizat elaborarea instrumentelor de 

constatare a nivelului deținerii competenței de self-management a activității de 

învățare la studenți.  

Chestionarul, ce cuprinde 20 întrebări, având ca fundamentare teoretică 

conținutul structural al competenței de self-management a activității de învățare la 

studenți (CSMAIS).  Subiecții implicați în studiul selectează prin bifare (√ ) varianta 

de răspuns ce-l caracterizează cel mai bine pe o scală cu cinci niveluri: Foarte 

mult,Mult, Puțin, Foarte puțin și Deloc[4, p.337-338]. 

Fișa de observație, ce cuprinde 20 de indicatori/descriptori de performanță 

elaborați în conformitate cu conținutul structural al competenței de self-management 

a activității de învățare la studenți ce înglobează sinergic componentele 

competenţei,dimensiunile managementului precum şi elementele activităţii de 

învăţare. Răspunsurile sunt analizate pe o scală de apreciere cu 5 trepte, de la 5 la 1, 

unde ,,5” va fi ,,foarte mult”, ,,4” - mult, ,,3” - puțin, ,,2” - foarte puțin și ,,1” - deloc 

[4, p.338-339]. 

Datele experimentale obținute privind constatarea nivelului deținerii 

competenței de self-management a activității de învățare la studenții din eșantionul 

experimental(EE) și cel de control(EC)  au fost prelucrate și interpretate statistic în 

baza aplicării testului t – Student,adică compararea a două medii eșantioane mai mari, 

n > 30, unde Z ≥ 2,00, pentru p=  0,05, Z ≥ 2,678, pentru p=  0,01,  Z ≥ 3,50, pentru 

p= 0,001 [6].În urma aplicării testului t – Student,s-au comparat frecvențele relative 

obținute în baza aplicării chestionarului și fișei de observație în cadrul studiului.  

Interpretarea rezultatelor a permis plasarea subiecților pe nivelele respective: 

nivel foarte mult; nivel mult; nivel puțin; nivel foarte puțin; deloc ce sunt prezentate 

în Tabelul 2.  

Tabelul 2 Prezentarea statistică a frecvențelor relative privind deținerea 

competenței de self-management  a activității de învățare la studenți 

 
Datele experimentale privind nivelul deținerii competenței de self-management 

a activității de învățare la studenții în baza aplicării chestionarului la subiecții din 

cadrul eșantionului de control (EC) și permit constatarea următoarelor: la nivel înalt 

s-au plasat16,92% (studenți), la  nivel mai sus de mediu s-au înregistrat 43,75% 

(studenți), la nivel mediu au fost înregistrați 32,31%(studenți), la nivel mai jos de 
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mediu s-au atestat  6,44%(studenți) și la nivel jos  sau înregistrat  0,58% (studenți) 

din numărul total de 52 de studenți. 

Rezultatele experimentale privind nivelul deținerii competenței de self-

management a activității de învățare la studenții din eșantionul experimental (EE), 

denotă următoarele: la nivel înalt s-au plasat 15,67% (studenți), la  nivel mai sus de 

mediu s-au înregistrat 45,67% (studenți), la nivel mediu au fost înregistrați 31,83% 

(studenți), la  nivel mai jos de mediu s-au atestat 5,29%  (studenți) și la nivel jos sau 

înregistrat 1,54% (studenți) din numărul total de 52 de studenți. 

În Figura2. sunt prezentate frecvențele comparative privind nivelul deținerii 

competenței de self-management a activității de  învățare la studenții în baza 

implementării chestionarului atât în eșantionul experimental cât și cel de control. 

 
Figura 2.Rezultatele comparative privind nivelul deținerii competenței de self-

management a activității de învățare la studenții din eșantionul de control(EC) și 

eșantionul experimental(EE) 

Astfel, interpretarea rezultatelor experimentale în urma implementării 

chestionarului a permis evidențierea nivelului deținerii competenței de self-

management a activității de învățare la studenții. Rezultatele obținute denotă un 

număr nesemnificativ de subiecți din eșantionul de control 16,92%(studenți) și 

eșantionul experimental 15,67% (studenți) plasați la nivel înalt, fapt care pune în 

gardă atingerea cotelor înalte a reușitei academice de către studenți.  

Datele obținute ne-au permis constatarea faptului că diferențe semnificative nu 

se atestă, astfel că ambele eșantioane se plasează la același nivel de dezvoltare. 

Analiza datelor experimentale în urma implementării observației din cadrul 

studiului, a permis evidențierea frecvențele relative obținute în baza aplicării formulei 

criteriului t – Student. Interpretarea datelor experimentale a permis plasarea 

subiecților pe o scală cu cinci niveluri:  5- nivel înalt; 4- nivel mai sus de mediu; 3-

nivel mediu; 2-nivel mai jos de mediu; 1-nivel jos prezentate în Tabelul 3. 
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Tabelul 3. Prezentarea statistică a frecvențelor relative privind nivelul deținerii 

competenței de self-management  a activității de învățare la studenți 

 
Rezultatele experimentale privind nivelul deținerii competenței de self-

management a activității de învățare la studenții în baza aplicării observației la 

subiecții din eșantionul de control (EC) , permit constatarea următoarelor: 5-nivel 

înalt s-au plasat 7,6%(studenți), 4-nivel mai sus de mediu s-au înregistrat 

33,17%(studenți), 3-nivel mediu au fost înregistrați 46,73%(studenți), 2-nivel mai jos 

de mediu s-au atestat12,21%(studenți) și 1-nivel jos au înregistrat  0,29% (studenți) 

din numărul total de 52 de studenți. 

Astfel, analizând datele studiului privind nivelul deținerii competenței de self-

management a activității de învățare la studenții în baza aplicării observației la 

subiecții din eșantionul experimental(EE) situația este următoarea: 5-nivel înalt s-au 

plasat 2,69% (studenți), 4- nivel mai sus de mediu s-au înregistrat 28,75% (studenți), 

3-nivel mediu au fost înregistrați 50,67% (studenți), 2nivel mai jos de mediu s-au 

atestat 17,41%  (studenți) și 1-nivel jos au înregistrat 0,48% (studenți) din numărul 

total de 52 de student. Figura3. prezintă frecvențele comparative privind nivelul 

dețineriicompetenței de self-management  a activității de  învățare la studenți în baza 

aplicării observației atît în cadrul eșantionului de control cît și cel experimental. 

 
Figura 3. Rezultatele comparative privind nivelul deținerii competenței de self-

management a activității de învățare la studenții din eșantionul de control(EC) și 

eșantionul experimental(EE) 

Datele observării din cadrul studiului ilustrează un număr redus de subiecți din 

eșantionul de control 7,6%(studenți) și eșantionul experimental 2,69% (studenți) 

plasați la nivel înalt al deținerii competenței de self-management a activității de 

învățare. Aceste date atestă rezultatele activității pedagogice din  învățământul 
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general pe de o parte, dar și nivelul contingentului de subiecți care vin în domeniu 

Științe ale Educației. Rezultalele studiului vin să sensibilizeze cadrele didactice din 

instituțiile de învățământ superior cu profil pedagogic și să le motiveze în abordarea 

specială a studenților anului I de studii, în vederea exersării competenței de self-

management a activității de învățare, or, în caz contrar există riscul nereușitei 

academice.  

Astfel, analizând rezultatele studiului în urma implementării observației a 

permis evidențierea nivelului deținerii competenței de self-management a activității 

de învățare la studenții moderni din eșantionul de control și cel experimental. 

Interpretarea rezultatelor obținute ne demonstrează elocvent faptul că subiecții din 

eșantionul experimental denotă cu prioritate un nivel mediu de dezvoltare a 

competenței de self-management a activității de învățare care nu diferă în principiu cu 

nivelul de dezvoltare a competenței de self-management a activității de învățare la 

care se atestă subiecții din eșantionul de control. Rezultatele obținute privind nivelul 

deținerii competenței de self-management a activității de învățare la studenți denotă 

un volum redus de preachiziții, valori necesare pentru manifestarea ,,deschiderii” spre 

competența de self-management a activității de învățare la studenți. Situația atestată 

pe de o parte și argumentele teoretice pe de altă parte, conturează solicitarea unor 

concepte teoretice certe, implicit a unui Model pedagogic în formarea competenţei de 

self-management a activităţii de învăţare la studenţi.  

Modelul pedagogic de formare a competenţei de self-management (MPFCSM) a 

activităţii de învăţare la studenţi include o serie de elemente interconectate, care 

formează o totalitatea integrată și prezintă un sistem de elemente interdependente 

ilustrate în Figura 4.  

Modelul pedagogic de formare a competenţei de self-management  a activităţii 

de învăţare la studenţi (MPFCSMAIS) este constituit din/cuprinde următoarele 

componente: scop,  dimensiunea structurală a competenței de self-management a 

activităţii de învăţare la studenţi (DSCSMAIS) ce înglobează sinergic componentele 

competenței, dimensiunile managementului, precum și elementele activității de 

învățare, dimensiunea funcțională a competenței (DFC) ce cuprinde fazele generale 

de  formare a competenței (FGFC) și procesul/efectele de formare a competenței 

(P/EFC),  principiile de formare a competenței de self-management (PFCSM) a 

activităţii de învăţare la studenţi, condițiile pedagogice de formare a competenței de 

self-management (CPFCSM) a activităţii de învăţare la studenţi, strategiile de 

formare a competenței de self-management (SFCSM) a activităţii de învăţare la 

studenţi și contexte facile de formare/exersare a  competenței de self-management 

(CFFCSM) a activităţii de învăţare la studenţi, finalitatea.  
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Concluzii:  

 Rezultatele obținute și analizate în urma implementării metodicii de 

identificare a nivelului deținerii competenței de self-management  a activității de 

învățare la studenți din cele două eșantioane din cadrul experimentului pedagogic, nu 

prezintă diferențe semnificative, fiind aproape echivalente. 

Figura 4. Modelul pedagogic de formare a competenței de self-management a 

activității de învățare la studenți 
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 Numărul relativ, semnificativ atestat al subiecților cu nivel jos și mai jos de 

mediu al deținerii competenței de self-management a activității de învățare 

conturează necesitatea elaborării unor strategii eficiente în vederea ridicării nivelului 

deținerii competenței nominalizate mai sus la studenți.  

 Modelul pedagogic de formare a competenţei de self-management (MPFCSM) 

a activităţii de învăţare la studenţi reprezintă un construct ideatic, care reflectă 

interconexiunea dinamică dintre activitatea de învățare în mediul academic, pe de o 

parte și evoluția formării competenţei de self-management, cât și a fazelor de formare 

a competenței de self-management/contextelor facile de formare/exersare a 

competenței de self-management,  pe de altă parte.  
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ACTIVITATEA ANALITICĂ A MANAGERULUI  

INSTITUȚIEI DE ÎNVĂȚĂMÂNT 

Macari Pavel, director, grad didactic şi managerial superior 

 doctor în ştiinţe fizico-matematice 

Liceul Teoretic „Academician C. Sibirschi” 

În ultimii ani, se fac din ce în ce mai auzite diverse interpretări şi abordări ale 

managementului educaţional. Acesta este acceptat ca un factor ce trebuie să asigure: 

în aspect social - buna funcţionare a instituţiilor şcolare; în aspect pedagogic - 

realizarea funcţiilor de bază ale sistemului educaţional, formarea personalităţii; în 

aspect economic - satisfacerea societăţii cu resurse de muncă etc. 

Unele interpretări ne orientează spre tratarea complexă a managementului 

educaţional, susţinând că în activitatea lor, managerii şcolari trebuie să realizeze toate 

sarcinile înaintate sistemului educațional de societate. Prin această prismă, 

managementul educaţional impune conducătorului şcolar şi alte funcţii ca: 

perfecţionarea continuă a activităţii; transpunerea în practică a unor politici 

educaţionale, valorificarea rațională a resurselor pedagogice, consiliere psiho - 

pedagogică etc. 

Atitudinea fiecărui manager de unitate şcolară faţă de activitatea pe care o 

desfăşoară şi funcţiile ce le exercită este dictată de faptul cum le înţelege sau le 

defineşte pe acestea. 

A fi manager, mai ales unul de succes, ale cărui rezultate pozitive să se răsfrângă 

asupra activităţii instituţiei de învăţământ, înseamnă să fii un membru eficient al 

echipei pe care o reprezintă, un om cu o gândire independentă şi constructivă, un 

purtător de cuvânt al învăţământului, o persoană capabilă să ia decizii şi să rezolve 

probleme, un negociator, un bun cunoscător al problemelor financiare. Munca directă 

cu oamenii e una dintre cele mai dificile [1]. Nu e uşor să colaborezi, să discuţi cu ei, 

să le identifici temerile, potenţialul. Nu e uşor să îi ajuţi să crească profesional. Nu e 

uşor să le fii un model. Pentru că asta este un manager şcolar: un model de urmat. 

Chiar dacă nu vor recunoaşte deschis acest lucru, angajaţii din instituţie îl vor urma şi 

vor avea ce învăţa. De aceea e nevoie în primul rând ca un manager şcolar să 

conştientizeze responsabilitatea enormă care stă pe umerii lui. Practic, el răspunde de 

toată lumea din şcoala pe care o conduce. Faptul că stăpâneşte puterea de a antrena 

întregul colectiv în anumite acţiuni constituie poate cea mai puternică armă pe care o 

deţine în arsenalul lui ca manager şcolar. Pentru a crea un colectiv puternic şi viabil 

prin autoadministrare, trebuie să scoată în evidenţă realizările acestuia şi să 

recunoască public contri buţiile individuale ale membrilor săi. În mod cert, a fi 

manager a devenit o profesie care necesită atât cunoştinţe teoretice, cât şi practice în 

domeniul în care se exercită această funcţie [2]. Managerul şcolar trebuie să fie 

capabil să aplaneze orice conflict. Oferindu-le subalternilor libertate în gândire, 
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independenţă în acţiuni, el trebuie, în acelaşi timp, să insiste asupra luării deciziilor în 

grup, îmbinând astfel loialitatea faţă de membrii colectivului cu cerinţele impuse de 

ştiinţa managerială. Uneori, în calitate de conducător, trebuie să fie ferm pe poziţii şi 

să stăruie asupra propriului punct de vedere, chiar dacă acesta nu coincide cu cel al 

colegilor, ori, luarea deciziilor este o procedură care presupune asumarea unei 

responsabilităţi şi implică conştientizarea consecinţelor pe termen lung. Pe de altă 

parte, managerul şcolar are şi posibilitatea de a uşura viaţa copiilor şi a colegilor, de a 

o face mai interesantă, de a lăsa o „moştenire” generaţiilor viitoare, efort ce va fi 

răsplătit prin recunoştinţa tuturor. 

Managerul unei instituţii şcolare trebuie să fie cadru didactic, care să fi urmat 

cursuri de management educaţional şi care să aibă o vechime în muncă ce poate să-i 

asigure cunoaşterea suficientă a instituţiei pe care urmează să o conducă. În acest fel 

el poate cunoaşte din interior punctele tari şi slabe ale şcolii pe care o conduce şi 

poate trasa împreună cu colectivul de profesori noi direcţii de dezvoltare. 

Managerul şcolar, cu multiple obligaţiuni şi roluri, este personalitatea care 

reprezintă prin forme concrete realitatea unităţii de învăţămînt. Diversitatea 

obligaţiunilor unui manager şcolar se manifestă prin interacţiunea serviciilor 

educaţionale realizate prin intermediul celor mai noi tehnici de organizare şi 

administrare instituţională. Complexitatea administrării se înscrie prin participarea 

directă a managerului şcolar la formarea şi perfecţionarea benefică a proceselor 

educaţionale; la acţiunea adecvată de comunicare cu subalternii, elevii, părinţii 

elevilor şi alţi membri ai comunităţii; la proiectarea şi gestionarea calitativă a 

managementului educaţional şi financiar al instituţiei; la formarea unui mediu psiho-

social sănătos în cadrul unităţii şcolare şi, nu în ultimul rînd, fiind actorul care trebuie 

să-şi îndeplinească rolul de prieten şi dascăl adevărat al elevului. Prin acţiunea 

managerială reală unitatea de învăţămînt îşi asigură nivelul respectiv de cultură care 

întruneşte, în acelaşi timp, totalitatea valorilor intelectuale şi spirituale necesare 

comunicării instituţionale. Comunicarea instituţională, în funcţie de necesităţi şi 

exigenţe, formează acel sistem al valorilor educaţionale prin care managerul şcolar 

devine un stimulator de energie pozitivă care dezvoltă şi crează tabloul perfect al unui 

management educaţional. Eventual, prin logica acţiunilor, managerul orientează 

elevii, cadrele didactice, personalul nondidactic şi personalul auxiliar către acele 

activităţi de valoare care indică rolul distins al procesului de învăţămînt, făcîndu-l 

mai calitativ şi competitiv. Un proces de instruire de calitate se afirmă cu certitudine 

doar printr-un comportament remarcabil al managerului şcolar exprimat prin calităţi 

de valoare, respectiv, fiind un model propriu personalităţii sale care se răsfrînge 

pozitiv în comportamentul copiilor şi subalternilor. Un manager şcolar, conştient de 

acţiunile sale, îşi promovează cu demnitate personalitatea sa în cadrul instituţiei 
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şcolare, iar imaginea şcolii, la rîndul ei, nu face altceva decât să completeze (sau să 

dubleze) personalitatea managerului şi rolul unităţii de învăţămînt în societate. [4]   

Unul dintre rolurile de bază ale directorului instituţiei şcolare constă în iniţierea 

şi coordonarea procesului de autoevaluare a organizaţiei (considerat a fi punctul de 

plecare în elaborarea strategiei de dezvoltare instituţională) prin care se identifică şi 

se descrie starea de lucruri, se dă, de fapt, răspunsul la întrebarea referitoare la locul 

instituției la momentul actual. 

Baza unei analize constă în opinia echipei manageriale şi a colectivului 

profesoral, dar şi a fiecărui manager şi cadru didactic în parte despre procesul de 

educaţie şi instruire în instituţie, despre procesul educaţional în general. Dacă lipseşte 

această bază, atunci nu poate exista nici o analiză complexă şi reală. Mai bine zis, 

analiza procesului educaţional într-o instituţie de învăţămînt preuniversitar rezolvă 

două probleme:  

a) ce este procesul educaţional ca structură şi conţinut; 

b) cu ce pot fi comparate rezultatele obţinute în urma analizei pentru evaluarea 

corectă a procesului educaţional. [1] 

De răspunsul la prima întrebare depinde conţinutul analizei, de răspunsul la a 

doua întrebare – criteriile de evaluare a procesului educaţional. Dificultăţile pot 

apărea din motivul tratării diferenţiate a termenului „analiză”. Sensul de bază este 

completat cu sintagme de tipul „studierea conţinutului”, „demonstrarea apartenenţei 

la o grupă sau clasă anumită”, „depistarea neclarităţilor”, „aflarea necunoscutului”. În 

aceste explicaţii, a analiza înseamnă ”a depista, a afla ce este obiectul dat, a-l studia 

din diferite puncte de vedere”. 

Un manager bun, pentru a realiza cu succes funcţia analitică, trebuie: 

1. să proiecteze raţional procesul de analiză a activităţii instituţiei pe care o 

conduce; aceasta presupune stabilirea obiectivelor, a strategiilor / metodelor / 

instrumentelor utilizate, a indicatorilor de performanţă, ce trebuie atinşi; 

2. să organizeze corect procesul de analiză; în acest sens, managerul trebuie să 

selecteze şi să grupeze diverse activităţi pentru atingerea obiectivelor stabilite, să 

repartizeze responsabilităţile, să stabilească canale de comunicare prin care să se 

asigure coerenţa şi eficienţa intervenţiei şi activităţilor. Sintetizând, se poate spune 

că, managerul, prin diferite niveluri ierarhice, realizează: determinarea activităţilor ce 

reclamă îndeplinirea obiectivelor; gruparea acestor activităţi; pregătirea coordonării 

activităţilor, autorităţii şi informarea pe orizontală şi pe verticală în structura 

organizaţională; 

3. să monitorizeze continuu procesul, oferind informaţii, asigurând suport şi 

consultanţă celor implicaţi în acest proces. Pentru realizarea unei monitorizări 

efective şi eficiente, managerul trebuie să stăpînească cîteva arii de competenţă:  
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a) managementul atenţiei, adică capacitatea de a comunica clar obiectivele şi de 

a direcţiona permanent eforturile angajaţilor;  

b) managementul înţelesului, adică capacitatea de a crea şi de a comunica 

înţelesuri pentru ca acestea să fie însuşite/utilizate de către angajaţi;  

c) managementul încrederii, sau cu alte cuvinte, capacitatea de a fi consistent în 

împrejurări complexe şi dilematice, astfel încît managerul să reprezinte un real sprijin 

pentru angajati;  

d) automanagementul, adică capacitatea de autocunoaştere şi evoluţie [3].  

Instrumentele utilizate în timpul monitorizării sunt importante pentru o evaluare 

obiectivă şi permit managerului să aibă o viziune individuală şi de grup asupra 

eficienţei procesului educaţional. Membrii echipei managerială  trebuie să fie 

conştienţi de faptul, că pentru realizarea calitativă a analizei procesului educaţional 

este nevoie să se deţină următoarele informaţii:  

1) sarcini pedagogice clar formulate;  

2) materiale, care redau starea procesului educational;  

3) nomenclatorul tuturor metodelor, instrumentelor, utilizate pentru atingerea 

scopurilor;  

4) informaţii despre eficacitatea tehnologiilor/metodelor utilizate/ analiza şi 

interpretarea datelor;  

5) modalităţi de asigurare a feedback-ului [3]. 

Echipa care participă la procesul analitic trebuie să înțeleagă clar, că analiza este 

întotdeauna împărţirea unui obiect în cîteva elemente componente, dar aceasta se face 

prin caracterizarea evaluativă a fiecărui element, obţinîndu-se în final obiectul în 

totalitate. 

Competenţa de analiză a unui manager şcolar [4] este una foarte importantă în 

activitatea lui în calitate de conducător al instituţiei şcolare. El trebuie să cunoască 

foarte bine structura şi conţinutul procesului de analiză, sensul, scopul, metodele şi 

instrumentele utilizate (cercetarea şi studierea proceselor, sinteza şi generalizarea 

domeniilor analizate). Managerul şcolar trebuie să poată organiza procesul de analiză, 

corect şi raţional să distribuie unele funcţii în organizarea procesului educaţional şi a 

evaluării lui. 

Activitatea analitică a managerului se realizează pentru perceperea reală şi 

înţelegerea corectă de către echipa managerială şi întreg colectivul profesoral a 

problemelor şi antagonismelor, care apar în procesul de funcţionare şi dezvoltare a 

instituţiei de învăţămînt preuniversitar. Această activitate devine unul din criteriile de 

eficacitate a procesului de conducere. 

Acţiunile conducătorului trebuie să fie direcţionate spre rezolvarea problemelor 

reale şi a cauzelor de apariţie a lor, spre stabilirea obiectivelor din punctul de vedere 

al posibilităţilor reale de atingere a lor, ţinîndu-se cont de condiţiile concrete ale 
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instituţiei şcolare, a anului şcolar, a contingentului de elevi şi părinţi,a 

profesionalismului cadrelor didactice, a bazei tehnico-materiale.  
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Ciclul primar este perioada în care copilul acumulează o experienţă individuală 

de comunicare şi relaţionare interpersonală, formându-şi anumite particularităţi, care 

dacă nu sunt bine orientate de adulţi nu întotdeauna pot fi acceptate sau corecte în 

noile situaţii sociale de dezvoltare, generând conflicte interpersonale şi agravând 

comunicarea atât cu colegii cât şi cu maturii. Dacă cadrul didactic nu  se implică şi nu  

asigură un management corespunzător al relaţiilor interpersonale la elevii din ciclul 

primar, atunci dificultăţile din sfera comunicării şi relaţionării se pot transforma în 

conflicte interpersonale permanente şi durabile. 

Managementului conflictelor interpersonale la elevii din ciclul primar este 

ansamblul de acțiuni de planificare, organizare, îndrumare şi control pentru 

prevenirea şi rezolvarea conflictelor prin colaborare, compromis, mediere, arbitraj 

sau ignorare [3], [6], [8]. 

Conflictele interpersonale la elevii din ciclul primar sunt un lucru obişnuit, 

firesc, iar în cele mai multe cazuri sunt provocate de: 

- atmosfera competitiva: elevii din ciclul primar sunt obişnuiţi să lucreze mai 

mult individual, le lipseşte deprinderea de a lucra în echipă, încrederea în ceilalţi, 

lipseşte sprijinul între colegi, apar resentimente faţă de capacităţile şi realizările 

celorlalţi, neîncrederea, lipsa prieteniei, singurătatea, izolarea etc.; 

- comunicarea incorectă: elevii din ciclul primar nu ştiu să asculte şi să 

comunice corect, să-şi exprime nevoile şi dorinţele, nu înţeleg sau înţeleg greşit 

intenţiile, sentimentele, nevoile şi acţiunile celorlalţi colegi; 

- exprimarea nepotrivita a emoţiilor: elevii din ciclul primar nu ştiu să-şi 

exprime supărarea sau nemulţumirea într-un mod neagresiv, îşi suprimă emoţiile; 

- absenta priceperilor de prevenire şi rezolvare a conflictelor: elevii din ciclul 

primar aplică modalităţi agresive, violente și nu se concentrează la prevenirea, 

aplanarea sau la utilizarea unor modalităţi constructive, creative; 

- aplicarea incorectă a puterii de către cadrele didactice: cadrul didactic 

utilizează reguli inflexibile, autoritate exagerată, atmosferă de teamă şi neînţelegere.  

Managementul conflictelor interpersonale la elevii din ciclul primar se poate 

aborda sub două aspecte – intern şi extern [4, p. 46]. 

Aspectul intern al managementului conflictelor interpersonale la elevii din 

ciclul primar presupune managementul propriului comportament, managementul 
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stărilor emoţionale, managementul comunicării eficiente şi aplicării unor acţiuni 

raţionale, constructive în conflict. Acest aspect are mai mult un caracter psihologic.  

Aspectul extern al managementului conflictelor interpersonale la elevii din 

ciclul primar reflectă laturile organizaţional-tehnologice ale acestui proces complex, 

activitatea managerială din partea cadrului didactic în raport cu conflictul 

interpersonal concret. [5] 

Ca proces complex managementul conflictelor interpersonale la elevii din ciclul 

primar include următoarele etape şi conţinuturi:  

Tabelul 1. Etape şi conţinutul managementului conflictelor interpersonale la 

elevii din ciclul primar [6, p.267] 

Nr. Etapele 

manageriale 

Conţinutul managementului conflictelor interpersonale la 

elevii din ciclul primar 

1. Prognozarea 

conflictului 

- Studierea particularităţilor individual-psihologice ale elevilor 

din ciclul primar; 

- Cunoaşterea şi analiza simptomelor conflictului latent/ascuns 

la etapa apariţiei situaţiei de conflict (limitarea relaţiilor, 

forma de comunicare, exprimarea critică în adresa 

oponentului etc.) 

2. Prevenirea 

(evitarea) 

conflictului 

- Analiza profundă a factorilor principali ai conflictului apărut; 

- Desfăşurarea acţiunilor de neutralizare; 

- Efectuarea acţiunilor pedagogice, convorbirea, explicaţia, 

formarea culturii relaţiilor interpersonale; 

- Aplicarea acţiunilor administrative; transferul, schimbarea 

condiţiilor, organizarea noilor resurse.  

3. Reglarea 

conflictului 

- Recunoaşterea celor intraţi în conflict a realităţii conflictului; 

- Amintirea celor din conflict despre respectarea conduitei 

corecte în interrelaţii; 

- Aplicarea tehnologiile (informaţionale, comunicative, 

sociopsihologice, organizaţionale); 

- Limitarea numărului de participanţi în conflict; a nu admite 

implicarea altor persoane în conflict.  

4. Soluţionarea 

conflictului 

- Evaluarea profunzimii conflictului; 

- Aplicarea modalităţilor de rezolvare: medierea, negocierea, 

măsuri administrative, acţiuni pedagogice, compromisul, 

cedarea etc. 

 

Analiza particularităţilor managementului conflictelor interpersonale la elevii 

din ciclul primar, scoate în evidenţă caracterul lor contradictoriu. Unele din ele au un 

caracter pozitiv (constructiv) şi contribuie la dezvoltarea relaţiilor interpersonale. 

Altele au un caracter negativ (distructiv) şi contribuie la distrugerea relaţiilor 

interpersonale. 
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Efectele sau consecinţele pozitive  ale conflictelor la elevii din ciclul primar pot fi:  

 creşte motivaţia pentru schimbare a elevului; 

 îmbunătăţeşte identificarea problemelor şi a soluţiilor pentru rezolvarea 

conflictelor;  

 creşte coeziunea grupului şcolar după soluţionarea comună a conflictelor; 

 creşte capacitatea de adaptarea la realitate a elevilor din ciclul primar; 

 oferă oportunităţi de dezvoltare a competenţelor comunicative şi relaţionale;  

 dezvoltă creativitatea elevilor din ciclul primar. 

Dacă conflictul este negat, reprimat, camuflat, cu efect de tipul câştigător-învins, 

acesta poate avea şi o serie de efecte sau consecinţe negative: 

 scade implicarea în activitate a elevilor din ciclul primar;  

 diminuează sentimentul de încredere în sine a elevilor din ciclul primar; 

  polarizează poziţiile şi contribuie la formarea microgrupurilor în clasă; 

 induce dileme morale la elevii din ciclul primar; 

 apar dificultăţi în luarea deciziilor. 

S. Vintilă în studiile sale accentuează ideea că majoritatea participanţilor la 

conflict ţin să-şi satisfacă trebuinţele ce le-ar permite să se considere învingători. 

„Fiecare poate obţine victorie - o concepţie nouă a câştigului ce nu presupune 

pierderi. Scopul ei este de a arăta că orice relaţie se poate solda şi cu câştig reciproc” 

[9, p. 67]. Reprezentările despre victorie şi învingere sunt înlocuite cu cele despre 

parteneriat. De aceea mai mulţi cercetători [1], [8], [10] sunt de părerea că trebuie să 

se ţină cont de necesităţile fiecăruia, transformarea problemei în şansă de descoperire 

a noului, utilizarea procedeelor de comunicare ce duc la armonizarea relaţiilor 

interpersonale, discutarea problemei şi nu a personalităţii, dirijarea emoţiilor, 

căutarea alternativelor, dorinţa de rezolvare a conflictului interpersonal, selectarea 

efectivă a strategiilor privind realizarea acordului [8, p. 32].  

Conflictele interpersonale la elevii din ciclul primar pot fi aplanate printr-un 

management eficient ce se fundamentează pe monitorizarea relaţiilor interpersonale 

între elevii de vârstă şcolară mică, organizându-i după un sistem de reguli care 

funcționează în şcoală şi în clasă.  

Sistemul de reguli pentru elevii din ciclul primar, care stăpâneşte situația 

,,normală” în şcoală şi în clasă, trebuie să fie relevante (semnificative) şi pozitiviste. 

Relevanța presupune o anumită ierarhie a regulilor, prezența unei compatibilități între 

acestea, precum și o relativă flexibilitate în interiorul ierarhiei respective. Pentru ca 

regulile să fie relevante, elevii din ciclul primar trebuie să evite extremele, adică 

regulile să nu fie nici atât de generale încât să nu se potrivească nici unei situații 

reale, dar nici atât de specifice încât fiecare lecție sau activitate nouă să reclame alte 

reguli. Cadrul didactic ar trebui să discute, să negocieze lista de reguli încă în cursul 

primelor întâlniri cu elevii de vârsta şcolară mică. Acestea pot acoperi mai multe 
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domenii: intrarea în clasă, mișcarea în timpul activităților, modalități de adresare, 

când se vorbește și când se tace în sala de clasă, cine se ocupă de distribuirea 

materialelor etc. [2, p. 55]. 

În practica managementului conflictelor la elevii din ciclul primar este important 

de ţinut cont de: 

1. Premisele rezolvării conflictului: maturitatea conflictului; necesităţile 

subiecţilor conflictului în rezolvarea lui; existenţa mijloacelor şi resurselor necesare 

pentru rezolvarea conflictului.  

2. Formele de soluţionare a conflictelor: lichidarea sau cedarea; racordarea 

intereselor şi poziţiilor părţilor conflictuale pe o bază nouă (compromis, consens); 

aplicări reciproce a părţilor conflictuale (retragere, evadare); transferul luptei în 

direcţia colaborării pentru înfruntarea contradicţiilor (colaborarea).  

3. Metodele de rezolvare a conflictelor: administrative; psihologice, pedagogice 

(convorbire, convingere, rugăminte, explicaţie etc.).  

Activitatea cadrul didactic în procesul managementului conflictului depinde de 

conţinutul conflictului, condiţiile apariţiei, escaladarea lui etc. În cazul demersului 

managerial de implicare educaţională pentru rezolvarea conflictelor la elevii din 

ciclul primar, cadrul didactic trebuie să se conducă după un algoritm de activitate sau 

să ţină cont de anumite etape cum ar fi: 

1. Determinarea participanţilor reali a situaţiei de conflict.  

2. Studierea motivelor, scopurilor, aptitudinilor, caracterului participanţilor la 

conflict. 

3. Studierea existenţei situaţiei preconflictuale, şi a relaţiilor interpersonale ale 

participanţilor conflictului.  

4. Determinarea cauzei adevărate de apariţie a conflictului.  

5. Studierea intenţiilor şi reprezentărilor părţilor conflictuale despre 

modalităţile rezolvării conflictului.  

6. Determinarea şi aplicarea modalităţilor de rezolvare a situaţiei de conflict.  

Prin analiza studiilor din managementul educaţional şi a managementului 

conflictului, dar şi a experienţelor educaţionale proprii, putem concluziona că 

conflictele interpersonale sunt o componentă naturală a  realităţii şcolare, sunt reacţii 

de apărare ale elevilor din ciclul primar în raport cu adoptarea noilor roluri şi 

responsabilităţi sociale de acea nu trebuie interpretate ca simptome ale unei tulburări 

psihopatologice.  

Pentru a preveni şi diminua conflictele interpersonale la elevii din ciclul primar, 

ar trebui să ţinem cont de următoarele recomandări:  

 depistarea la timp a primelor semne de inadaptare școlară la unii elevi, 

deoarece acestea pot apoi genera conflicte interpersonale în clasă; 
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 aplicarea unor măsuri menite să contribuie la dezvoltarea maturităţii sociale 

a elevilor din ciclul primar: - a capacităţii de autocontrol, a abilităţii de rezolvare a 

problemelor apărute fără ajutorul adultului, a capacităţii de luare a deciziilor etc. ; 

 Sporirea motivaţiei elevilor pentru învăţare, ameliorarea climatului educativ;  

 optimizarea comunicării pedagogice şi interpersonale prin crearea unui 

mediu relaţional care să încurajeze exprimarea liberă a elevilor din ciclul primar; 

 analiza periodică a relaţiilor socioafective ce au luat naştere între elevii din 

clasă sau dintre aceştia şi grupul informal; 

 înlocuirea pedepselor, a sancţiunilor (sau a ameninţării cu pedeapsa) cu 

diferite tehnici de persuasiune sau chiar de manipulare în vederea inducerii 

conformismului la elevii mici; 

 ajutorarea elevilor din ciclul primar cu dificultăţi de învăţare prin stimularea 

participării acestora la activităţile de învăţare, prin integrarea lor în grupe de 

învăţare, prin cooperarea cu familia şi cu alte cadre didactice etc. 

Managementul conflictelor interpersonale la elevii din ciclul primar se 

fundamentează în esenţă pe negocierea sistemului de reguli care funcţionează în 

clasă, şcoală, pe dezvoltarea unui echilibru emoţional şi formarea abilităţilor 

comunicative la elevii din ciclul primar. Pentru a fi eficient în rezolvarea conflictelor 

interpersonale orice cadru didactic trebuie să-şi diversifice modul de a acţiona, 

strategiile educaţionale, alegând ceea ce este mai oportun pentru situaţia conflictuală 

respectivă. 
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Sistemul educaţional contemporan este orientat spre formarea unor personalităţi 

armonios dezvoltate şi performante din punct de vedere psihocomportamental, moral, 

relaţional, purtătoare a valorilor autentice durabile şi a comportamentelor civilizate. 

Conştientizarea faptului că după felul cum sunt educaţi copii noştri astăzi, va 

depinde peste ani comportamentul lor în societate, dar și amplificarea fenomenului 

comportamentelor deviante la elevii din liceu, a generat nevoia unor schimbări în 

managementul educațional. 

Managementul educaţional este procesul proiectării, organizării, coordonării, 

evaluării, reglării elementelor activităţii educative, a resurselor ei, ca activitate de 

dezvoltare libera, integrală, armonioasă a individualităţii, conform idealului 

educaţional. 

Managementul educaţional reprezintă acea ştiinţă pedagogică, elaborată 

interdisciplinar, pentru studierea evenimentelor care intervin în activitatea 

educaţională: decizie, organizare, gestiune, având o abordare ergonomică, 

psihologică, socială, normativă, operaţională şi inovatoare, în scopul facilitării 

intervenţiilor cadrelor didactice în situaţii de criză „educaţională" (indisciplină, 

agresivitate, violentă etc.) şi a comportamentelor deviante, întru evitarea 

consecinţelor negative ale acestora, prin exerciţiul deciziilor educaţionale. 

Managementul educaţional este arta, ştiinţa de a pregăti resursele umane, de a 

forma personalităţi, potrivit unor finalităţi solicitate de societate şi acceptate de 

individ [11, p. 16]. 

În cadrul managementului educaţional se urmăreşte prevenirea 

comportamentelor deviante, distructive şi rezolvarea problemelor comportamentale 

la elevi. Obiectivul funcţional al managementului educaţional este formarea la elevi a 

abilităţii de autoreglare şi autoconducere normativă a comportamentelor.  

Problema educaţiei elevilor, a formării calităţilor lor morale, a conducerii şi 

reglării comportamentelor şi a devierilor acestora la elevi, trebuie pusă pe prim plan, 

având cea mai mare actualitate. Iată de ce, toţi cei, implicaţi în actul educaţional 

trebuie să de-a elevului norme de educaţie, reguli de purtare, să-l înveţe ce poate fi 

permis sau nepermis, bun sau rău, moral sau amoral [3, p. 9]. 

La elevii din liceu (15-18 ani, adolescenţa) are loc o adâncă criză morală însoţită 
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de o eroziune a relaţiilor interpersonale, o recesiune a valorilor sociale, care neapărat 

îşi pun amprenta asupra comportamentelor elevilor. Cea mai mare frecvenţă a 

comportamentelor deviante se atestă în jurul vârstei de 15-18 ani, ca mai apoi treptat 

să se atenueze.  

Pentru ca majoritatea elevilor din liceu să fie cinstiţi, modeşti, harnici, buni la 

suflet, sociabili, e necesar de a preveni şi diminua manifestarea comportamentelor 

deviante şi organizarea unui management eficient a cestora. Astăzi, mai multe cadre 

didactice sunt preocupate de analiza formelor de diminuare a manifestărilor 

comportamentelor deviante la elevi şi în special la cei din liceu (adolescenţi), pentru 

că reprezintă un fenomen social de mare complexitate, cauzator de prejudiciu în plan 

moral, valoric, psihosocial şi individual. 

Studiile realizate de cercetătorii A. Adler [1], E. Albu [2], Şt. Boncu [4], A. 

Huditean [5], C. Neamţu [8], D. Ozunu [9], V. Preda [10], etc., ne atenţionează 

asupra faptul că pentru a realiza un management educaţional eficient şi pentru a 

preveni sau a diminua sfera de manifestare a comportamentelor deviante la elevii din 

liceu se impune o conducere şi un control macro-social eficient, fundamentat pe 

investigarea sistematică a cauzelor şi modalităţilor de exprimare.  

Comportamentele deviante la elevii din liceu (adolescenţi) vizează, în esenţă, 

tulburările ce se raportă la relaţiile cu colegii de clasă, profesorii, părinţii, încălcarea 

regulilor şcolare şi sociale. Diversitatea sau varietatea acestor devieri este largă, ea 

cuprinzând atât modificări negative comportamentale cât şi violenţe verbale, 

agresivitate, brutalitate, abandon şcolar, mitomanie, acte de indisciplină, copiatul, 

nesinceritatea, fuga de la ore, diferite atitudini nonconformiste, abateri grave de la 

normele morale şi legislaţia penală, cum sunt: furtul repetat, vagabondajul, actele de 

spargere sau tâlhărie, excrocheriile etc. Caracteristice definitorii ale mediilor care 

generează devierile comportamentale pot fi - pauperizarea familiei, insatisfacţia 

emoţională atât la şcoală cât şi în familie, incultura şi dezintegrarea socială.  

Neglijarea din partea elevilor din liceu a câmpului relaţional, a modelelor 

comportamentale, sustragerea sistematică de la normele de conduită acceptate de 

societate, abuzarea de libertăţile oferite, obişnuinţelor social - negative prezente, 

neascultarea, încăpăţinarea toate acestea inevitabil duc la manifestarea multiplelor 

forme de comportament deviant. 

Managementul educaţional al comportamentelor deviante prezintă un complex 

de acţiuni concepute şi realizate pentru gestionarea funcţionalităţii optime a 

comportamentelor şi ajustarea lor la sistemul de valori utilizat în educaţie. 

Funcţiile managementului comportamentului elevilor din liceu sunt: 

 funcţia de planificare-organizare a dezvoltării comportamentale; 

 funcţia de orientare-îndrumare  a comportamentului; 

 funcţia de reglare-autoreglare a comportamentelor [6, p. 92]. 
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Managementului educaţional orientează comportamentele elevilor din liceu 

axându-se pe: 

 dimensiunea moral-axiologică, prin sistemul de valori utilizat în educaţia 

elevilor din liceu; 

 mobilizarea resurselor umane, gestionând particularităţile individuale 

specifice elevilor din liceu; 

 utilizarea strategiilor de tip comunicativ, interacţiuni, ethosul specific elevilor 

din liceu; 

 valorizarea individului şi a capacităţilor sale; 

 crearea climatului pozitiv organizaţional în liceu; 

 asigurarea responsabilităţii, afectivităţii adecvate, a spiritului altruist la elevii 

din liceu;  

asigurarea schimbării în mentalitate la elevii din liceu [7, p. 66]. 

Însuşirile esenţiale ale managementului comportamentelor la elevii din liceu pot 

fi sintetizate prin: 

 prezenţa unui complex de acţiuni concepute, realizate pentru a asigura 

funcţionarea optimă  procesului educaţional şi a comportamentelor socio-pozitive ale 

elevilor; 

 utilizarea optimă a resurselor umane (elevi, cadre didactice), materiale, 

economice, didactice; 

 aplicarea datelor interdisciplinare în asigurarea comportamentelor prosociale 

la elevii din liceu; 

 îmbinarea aspectului teoretic: - concepte, metode, ipoteze, corelaţii, cu cel 

metodologic, cu cel tehnologic şi de practica managerială a comportamentelor 

elevilor din liceu [11, p. 34]. 

Mediul şcolar are influenţe semnificative asupra dezvoltării elevilor din liceu, 

iar comportamentul lor rezultă în mare măsură de calitatea relaţiilor dintre elevi. 

Influenţa educativă asupra comportamentelor elevilor din liceu exercitată de 

cadrul didactic-manager este determinată de modul cum îşi îndeplineşte rolurile 

manageriale:  

 Rolul de planificare: Cadrul didactic-manager planifică întreaga activitate de 

formare şi educare a elevilor din liceu în funcţie de idealul educaţional prevăzut de 

actele normative şi politicele educaţionale acceptate. 

 Rolul de organizare: Întreaga activitate educaţională cu elevii din liceu este 

organizată de cadrul didactic-manager, cu consultarea membrilor grupului şcolar (al 

clasei) şi cu delegarea responsabilităţilor în rândul elevilor din liceu. Participarea la 

organizarea muncii a elevilor clasei conduce la o atitudine pozitivă a acestora faţă de 

obiectivele urmărite şi îi motivează pentru îndeplinirea lor. � 

 Rolul de comunicare: Comunicarea cu elevii din liceu este esenţială. Ea 
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trebuie înţeleasă ca proces ce se desfăşoară de la cadrul didactic la elev, de la elev la 

cadru didactic şi între elevi. Relaţiile dintre emiţător şi receptor sunt deschise, 

sincere, nestresante, pentru ca mesajul să fie bine perceput şi liber acceptat. Calitatea 

comunicării cu elevii din liceu influenţează climatul din interiorul grupului, clasei, 

care, la rândul lui, influenţează nu numai procesul învăţării, dar şi relaţiile ce se 

stabilesc între ei. 

 Rolul de conducere: În calitate de manager al clasei, cadrul didactic conduce 

activitatea de formare şi educare a elevilor din liceu. Stilurile de conducere adoptate 

de cadrul didactic ţin de particularităţile elevilor, a microgrupurilor, a clasei de elevi.  

 Rolul de coordonare: Coordonarea activităţii educaţionale presupune 

asigurarea legăturilor elevi-elevi, elevi-cadrul didactic, elevi-clasă, coerenţa acestora 

şi repartizarea sarcinilor în funcţie de tipul de lucru, evitarea consumului inutil de 

timp sau a pierderilor. 

 Rolul de îndrumare: Cadrul didactic este principalul îndrumător ale elevilor 

din liceu în procesul învăţării. Pentru aceasta, el trebuie să-şi cunoască bine elevii şi 

să-i îndrume în funcţie de problemele fiecăruia, deoarece îndrumările cu caracter 

general, „bune pentru toţi”, sunt destul de rare. În funcţie de îndrumările primite, 

elevii din liceu îşi formează comportamente care îl ajută (sau  poate nu) să se 

integreze în activitatea de învăţare. 

 Rolul de motivare: Unul din rolurile principale ale cadrului didactic ca 

manager este motivarea elevilor din liceu pentru învăţare, încât aceasta să nu fie doar 

o obligaţie, ci o dorinţă care vine din interiorul fiecăruia. În educaţie se insistă pe 

necesitatea manifestării unor comportamente nu doar pe aspectele coercitive. � 

 Rolul de consiliere. Consilierea elevilor din liceu se manifestă pe diferite 

planuri, astfel, cadrul didactic este pregătit să ofere consiliere în domenii ca 

orientarea şcolară şi profesională, cunoaşterea personală şi a grupului, orientare 

centrală, aprecierea valorilor, a comportamentelor etc. 

 Rolul de control: Cadrul didactic controlează dacă se îndeplinesc sarcinile 

didactice şi cum se realizează ele, nivelurile de performanţă la care se îndeplinesc 

obiectivele stabilite etc.  

 Rolul de evaluare: Evaluarea se desfăşoară în trei etape distincte: măsurarea, 

analiza rezultatelor şi măsuri ameliorative. Instrumentele de evaluare se construiesc 

în funcţie de obiectivele urmărite. Dacă instrumentele de evaluare au fost întocmite şi 

aplicate corect, avem informaţii clare, obţinute pe baze ştiinţifice, care să stea la baza 

deciziilor cele mai potrivite privind dezvoltarea elevilor din liceu [7, p. 53-57]. 

Din toate cele expuse putem forma raţionamentul că managementul educaţional 

este o modalitate eficientă de conducere şi reglare a comportamentelor deviante la 

elevii din liceu. 

Managementul educaţional ca modalitate de conducere şi reglare a 
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comportamentelor deviante la elevii din liceu ar trebui să includă următoare acţiuni: 

 depistarea la timp a primelor semne de inadaptare şcolară la elevii din liceu 

care pot surveni în urma schimbării şcolii sau a clasei, deoarece acestea pot apoi 

genera comportamente deviante; 

 aplicarea unor măsuri menite să contribuie la dezvoltarea maturităţii sociale a 

elevilor de liceu (a capacităţii de autocontrol, a abilităţii de a rezolva problemele 

apărute fără a apela la ajutorul adultului, a capacităţii de luare a deciziilor, s.a.); 

 democratizarea relaţiei pedagogice profesor-elev prin apelul la măsuri de 

ordin organizatoric sau de natură psihopedagogică; 

  sporirea motivaţiei elevilor din liceu pentru învăţare, şi a motivaţiei şcolare, 

ameliorarea climatului educativ etc.; 

 optimizarea comunicării pedagogice prin crearea unui mediu relaţional 

pozitiv, care să încurajeze exprimarea liberă a elevilor din liceu; 

 analiza periodică a relaţiilor socioafective ce au luat naştere între elevii 

grupului-clasă sau dintre aceştia şi grupul informal; 

  înlocuirea pedepselor, a sancţiunilor sau a ameninţării cu diferite tehnici de 

persuasiune în vederea inducerii conformismului la elevii din liceu; 

  ajutorarea elevilor din liceu cu dificultăţi de învăţare (prin stimularea 

participării acestora la activităţile de învăţare, prin integrarea lor în grupe de învăţare, 

prin cooperarea cu familia şi cu alte cadre didactice etc.). 
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Realizarea obiectivelor educaţiei preșcolare centrate pe copil, prevede 

respectarea și valorizarea unicităţii copilului, a nevoilor și intereselor fiecăruia, 

acordarea de oportunități egale de acces la educație și dezvoltare, precum și formarea 

unei personalități autonome, tolerante, cooperante, responsabile, creative și flexibile, 

capabile de a face alegeri și de a decide. Cadrul didactic este cel care orientează, 

sprijină copilul în satisfacerea necesităţilor şi intereselor lui, îi creează oportunități de 

relaţionare interpersonală, de cunoaștere de sine și a mediului înconjurător. 

Actualmente cadrul didactic – manager din instituţiile preşcolare nu mai 

reprezintă doar un transmiţător de cunoştinţe, ci şi un organizator, îndrumător şi 

evaluator al resurselor implicate în procesul educaţional preșcolar (resurse materiale, 

umane, procedurale), al condiţiilor psihologice, pedagogice necesare realizării 

obiectivelor educaţionale majore. 

Cadrul didactic - manager din instituţia preşcolară coordonează activitatea 

grupei de copii ceea ce face ca procesul educaţional să reprezinte în sine un proces 

managerial, iar principalele activităţi ale cadrului didactic - manager şi anume: 

proiectarea, organizarea, dirijarea, luarea de decizii, rezolvarea de situaţii, evaluarea, 

optimizarea procesului educaţional pot fi văzute şi prin prisma managerială [5, p.19]. 

Funcţiile manageriale ale cadrului didactic (educatorului) din instituţiile de 

educaţie preşcolară sunt: 

 modificarea modului de intervenţie în anumite situaţii pentru diversificarea 

atitudinilor sale în raport cu particularităţile şi aşteptările copiilor preşcolari; 

 înlocuirea managementului bazat pe control cu unul conceput pe afirmare, 

participare, asumarea rolurilor, implicarea educatorului şi a copiilor preşcolari în 

rezolvarea situaţiilor educaţionale; 

 susţinerea dezvoltării active a copiilor preşcolari prin motivare, comunicare, 

formare, participare; 

 înlăturarea barierelor în faţa dezvoltării copiilor preşcolari, abordarea 

constructivă a tuturor formelor de rezistenţă la schimbare [6, p. 38]. 

În procesul educaţiei preşcolare o semnificaţie majoră o au realizarea rolurilor 

manageriale ale cadrului didactic (educatorului), care coordonează, formează, 

modelează personalitatea copiilor preşcolari.  
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În acest sens, educatorul ca manager trebuie să-şi adapteze, să-şi 

îmbunătăţească rolul său tradiţional printr-o nouă viziune asupra planificării, 

organizării, asupra relaţiilor cu copiii preşcolari. 

Esenţa rolurilor manageriale ale cadrelor didactice din instituţia preşcolară 

constă în orientarea şi dirijarea resurselor umane şi materiale de care dispune în 

procesul educaţional la un moment dat, către realizarea obiectivelor proiectate, în 

condiţii de eficienţă maximă.  

Rolurile manageriale ale cadrului didactic în instituţia preşcolară pentru 

îndeplinirea activităţilor educaţionale sunt: 

 De planificare – cadrul didactic selectează activităţile cu caracter instructiv-

educativ, determină sarcinile şi obiectivele pe nivele, îşi structurează conţinuturile 

esenţiale şi alcătuieşte orarul grupei. Educatoarea este cea care îşi propune să îi 

familiarizeze pe copiii preşcolari cu aspecte din viaţa şi realitatea înconjurătoare; 

 De organizare – cadrul didactic structurează activităţile grupei de copii, 

fixează programul activităţilor educative şi formele de organizare a lor. 

 De comunicare – selectează informaţiile ştiinţifice, axiologice sub forma 

mesajelor, stabileşte codurile şi canalele de comunicare. Activitatea educaţională 

implică un dialog permanent cu copiii preşcolari, reprezentat prin arta formulării 

întrebărilor dar şi prin libertatea acordată copiilor preşcolari în structurarea 

răspunsurilor; 

 De conducere - cadrul didactic este artizanul activităţii desfăşurate cu grupa 

de copii preşcolari, direcţionând procesul asimilării dar şi al formării copiilor prin 

apelul la normativitatea educaţională. 

 De coordonare - urmăreşte acţiunile didactice în realizarea unei sincronizări 

între obiectivele individuale ale copiilor şi cele comune grupei, evitând suprapunerile 

ori risipa de timp, contribuind astfel la întărirea coeziunea şi unitatea grupului. 

 De motivare - stimulează activitatea copiilor preşcolari în scopul consolidării 

comportamentelor pozitive; reduce tendinţele negative identificate în conduitele 

copiilor preşcolari. 

 De consiliere - asigură atitudine suportivă faţă de copii preşcolari în 

activităţile educaţionale prin ajutorare, sfaturi. Un rol important îl are intervenţia 

educatorului în orientarea şcolară, dar şi în cazurile de devieri comportamentale 

(negativismul, încăpăținarea, egoismul, probleme de natură afectivă, relaţională). 

 De control – verifică stadiul în care se află activitatea de realizare a 

obiectivelor precum şi nivelele de performanţă atinse de copiii preşcolari. 

 De evaluare – măsoară prin instrumente de evaluare formativă şi sumativă, 

prin prelucrări statistice ale datelor recoltate şi prin elaborarea sintezei aprecierilor 

finale, calitatea transferului obiectivelor în comportamente durabile [8, p. 29]. 
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Toate aceste roluri manageriale ale cadrelor didactice cer implicarea în 

întregime a personalităţii lor, formarea continuă, deschiderea spre nou. 

Distribuirea rolurilor manageriale se bazează pe capacităţile dovedite şi pe 

competenţele obţinute, iar îndeplinirea lor depinde de afirmarea şi perfecţionarea 

competenţelor, evidenţiindu-se o strânsă relaţie între obiective, capacităţi, 

competenţe, realizări, evaluare pe criterii de reuşită, succes, eficienţă, calitate etc. 

 Raportat la aceste criterii, copii preşcolari au o serie de aşteptări faţă de care 

cadrul didactic manager proiectează şi îndeplineşte comportamentul efectiv de rol. 

 Dacă copiii preşcolari primesc sarcini, atribuţii, atunci sunt necesare şi alte 

roluri ale cadrului didactic, precum: stimularea, încurajarea, consilierea, ghidarea, 

ajutorarea. 

În procesul educaţional preşcolar, cadrul didactic este figura centrală pentru 

copii. Influența educativă exercitată de către cadrul didactic asupra grupei de copii 

este determinată de modul în care acesta își îndeplinește rolurile manageriale [9]. 

Managementul grupei de preşcolari se referă la un ansamblu de activităţi şi 

comportamente ale educatorului, care urmăresc să întreţină o atmosferă de cooperare 

şi de implicare a copiilor preşcolari în realizarea sarcinilor educaţionale ce le revin. 

Rolul de manager al grupei de preşcolari - vizează administrarea eficientă a 

relaţiilor interpersonale ce se stabilesc între copiii preşcolari, a rezolvării conflictelor 

între ei, organizarea resurselor necesare atingerii finalităţilor educaţionale, 

promovarea culturii de grup, stimularea dezvoltării particularităţilor individuale ale 

copiilor, distribuirea şi rezolvarea raţională a sarcinilor educaţionale şi a 

responsabilităţilor copiilor în cadrul grupei, orientarea corectă a copiilor preşcolari în 

luarea deciziilor, indicarea normelor, regulilor, cerinţelor care stau la baza grupului şi 

a activităţilor educaţionale [1]. 

Componentele managementului grupei de preşcolari sunt: 

 Managementul conținuturilor - reprezintă capacitatea de a forma deprinderi 

aplicabile tuturor activităţilor, educatorul coordonează spaţiul, materialele, mişcarea 

şi aşezarea copiilor dar şi materialul de studiu, promovează activităţile de grup, 

managementul atenţiei, evitarea saturaţiei, plictiselii, prezentarea progresivă a 

conţinuturilor, varietatea, provocarea, coordonarea discuţiilor în grupa de copii 

preşcolari. 

Managementul problemelor disciplinare - controlul eficient al problemelor 

disciplinare, recompensarea comportamentului responsabil, corectarea 

comportamentului iresponsabil și inadecvat, ignorarea, controlul consecvent, mustrări 

verbale ușoare, așezarea preferențială la mesele de lucru etc. 

 Managementul relațiilor interpersonale se focalizează asupra grupei de 

preşcolari ca microsistem social, antrenează comunicarea, stimulează colaborarea în 
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cadrul grupului de copii preşcolari, formează responsabilitatea colectivă, asigură un 

climat binevoitor şi cooperant etc. 

Rolurile manageriale ale cadrului didactic din instituţiile preşcolare în timpul 

activităţilor se bazează pe acţiuni manageriale bine fundamentate şi finalizate de 

informare, evaluare şi comunicare pedagogică. 

 Informarea managerială: cadrul didactic colectează, stochează, procesează, 

accesează date semnificative în realizarea activităţilor, în cele mai bune condiţii. 

Aceste date constituie un flux informaţional continuu care trebuie controlat pe tot 

parcursul activităţii şi după terminarea acesteia, în perspectiva îmbunătăţirii 

procesului educaţional. 

 Evaluarea managerială: cadrul didactic evaluează situaţia grupei de copii în 

ansamblu / a unui copil în parte. Evaluarea este acţiunea care precede operaţia finală 

de decizie pe care o ia cadrul didactic şi se bazează pe operaţii de control (dar nu ca 

un scop în sine), măsurare, cântărire, apreciere calitativă, decizie iniţială sau parţială.  

 Comunicarea managerială: cadrul didactic intervine pe tot parcursul 

activităţii după unele decizii iniţiale şi parţiale, dar şi la sfârşitul activităţii, când 

comunică deciziile finale. Comunicarea în cadrul activităţii se bazează pe îndrumări, 

care au ca scop stimularea / motivarea copiilor preşcolari pentru activitate.  

Pentru a-şi valorifica eficient rolurile şi competenţa managerială în activităţile 

cu copii preşcolari, cadrul didactic din instituţiile preşcolare va ţine cont de: 

 organizarea managerială - implică valorificarea unor structuri care sânt 

propuse la nivel oficial sau care pot fi construite de el în contextul concret al grupei 

de copii preşcolari. 

 planificarea managerială - prevede respectarea cerinţelor de proiectare 

curriculară a activităţii; asigură conceperea activităţii ca activitate didactică, bazată şi 

construită în sens curricular pe interdependenţa permanentă dintre predare – învăţare 

- evaluare;  

 orientarea managerială - completează funcţiile de organizare şi planificare 

managerială a activităţii. Menirea acestei funcţii constă în îndrumarea metodologică.  

 perfecţionarea managerială - invită cadrul didactic la o activitate de 

cercetare pedagogică a produsului muncii sale – activitatea proiectată şi realizată într-

un context mai larg, privită ca microsistem sau unitate educaţională. 

Pentru a fi un manager eficient în instituţiile preşcolare, cadrul didactic 

(educatorul) trebuie să aibă o concepţie largă asupra educaţiei şi instruirii, o 

înţelegere clară a funcţiei şi rolurilor manageriale derivate, a punerilor în aplicare 

pentru variatele situaţii educaţionale. 

Cadrul didactic manager poate deveni astfel profesionist în educaţie, conducerea 

ei fiind o atribuţie intrinsecă, o condiţie fundamentală. Astfel se diferenţiază de alte 

domenii unde profesiunea de manager este complementară pentru un specialist. 
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RENOVĂRI CURRICULARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL UNIVERSITAR 

Silistraru Nicolae, profesor universitar, doctor habilitat 

Universitatea de Stat din Tiraspol 

Introducerea domeniilor de competenţe – cheie şi a competenţelor curriculum-

ului universitar (competenţe generale şi competenţe specifice) oferă posibilitatea 

renovării substanţiale a procesului educaţional. 

Principalele obiecţii aduse instruirii tradiţionale se pot rezuma la următoarele 

idei: - caracterul exagerat al prezenţei conţinuturilor în procesul de predare; - 

utilizarea unor informaţii supradimensionate, cu caracter descriptiv, frecvent 

învechite şi, în general, a supraâncărcării învăţării cu elemente de relevanţă minimală; 

- utilizarea unor metode de predare cronofage şi cu eficienţă redusă (scrisul pe tablă, 

dictatul prelegerii); - caracterul amorf, nediferenţiat al situaţiilor de învăţare; - 

centrarea învăţării pe profesor (prin predominarea predării univoce de la profesor la 

student); - posibilitatea redusă de evaluare a achiziţiilor de bază şi a progresului 

academic; - utilizarea neraţională a timpului de învăţare. 

Educaţia cognitivă pe competenţe asigură, cel puţin la nivel teoretic: - centrarea 

educaţiei pe finalităţi precise şi pe subiectul învăţării, adică pe axiologia celui educat; 

- trecerea centrului de greutate din zona vehiculării conţinuturilor în zona formării 

competenţelor; - identificarea achiziţiilor de bază; - identificarea elementelor care 

atestă prgresul academic; - proiectarea personalizată a învăţării şi construirea unor 

situaţii de învăţare individualizate [2. p.126]. 

Programele universitare pentru disciplinele obligatorii, prin flexibilitatea pe 

care o promovează, încurajează profesorii să abordeze în moduri personalizate atât 

elementele de conţinut „tradiţionale”, cât şi pe cele introduse mai recent, în structuri 

diverse: monodisciplinare, intradisciplinare, multidisciplinare sau trandisciplinare 

(Silistraru N., Curriculum şi competenţe). 

Codul Educaţiei acordă o anumită proeminenţă ideii de transdisciplinaritate, 

prin evocarea unor evaluări transdisciplinare la diferite evaluări. Codul Educaţiei 

stipulează că educaţia trebuie să fie pregătire pentru viaţă. Dar, aşa cum am văzut, 

viaţa şi problemele curente nu sunt împărţite în discipline, acestea trebuie abordate 

interdisciplinar” (D’Hainaut, 1986, p.8). 

Construirea noilor programe pe competenţe în învăţământul universitar a avut 

ca orientare elaborarea „modelului curricular al disciplinei universitare”, neinclus în 

programa propriu-zisă, dar având funcţia de reper reglator al dimensiunii 

metodologice a curriculumului. 

Astfel, în programele de matematică, este subliniat faptul că profesorul poate 

să schimbe ordinea parcurgerii elementelor de conţinut, păstrând logica internă a 

ştiinţei sau să grupeze în diverse moduri elementele de conţinut în unităţi de învăţare, 

cu respectarea logicii interne de dezvoltare a conceptelor matematice. Este 
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menţionată obligaţia profesorului de a parcurge integral o parte a elementelor de 

conţinut (cele obligatorii) şi de a crea condiţii favorabile pentru fiecare student pentru 

a-şi forma şi dezvolta competenţele într-un ritm individual. Totodată este subliniată o 

exigenţă nouă în învăţare: studenții trebuie să fie capabili să transfere cunoştinţele şi 

deprinderile acumulate de la o disciplină la alta.  

 Programele noi pentru învăţământul universitar se aplică în condiţiile 

coexistenţei lor cu manuale vechi care au conţinuturi mai ample şi nu încorporează 

dimensiunile metodologice actuale. În acest context se evidenţiază o problemă 

inedită, derivată din aplicarea unui curriculum universitar nou, cu ajutorul unei 

resurse curriculare (manualul universitar) vechi. 

 Această problemă poate fi formulată astfel: cum poate fi explorată şi 

exploatată în procesul educaţional o resursă didactică de bază relativ „depăşită” moral 

(manualul universitar). Există mai multe categorii de răspunsuri, printre care: 

 considerarea manualului ca una dintre resurse (şi nu resursa didactică 

exclusivă şi normativă), integrabilă în procesul cognitiv presupus de aplicarea 

curriculumului universitar; 

  utilizarea selectivă şi actualizată a informaţiilor şi a structurilor de învăţare în 

raport cu exigenţele competenţelor asumate; 

 utilizarea unor surse complementare (din TIC şi mass-media) integrabile în 

proiectarea şi realizarea educaţiei Curricula. 

 În ceea ce priveşte nevoile de formare ale cadrelor didactice pe acest 

domeniu, Universitatea de Stat din Tiraspol a realizat recent o cercetare axată pe 

Metodologia implementării competenţelor cheie în curriculum universitar. În cadrul 

proiectului a fost realizat un studiu diagnostic referitor la nevoile de formare.  

Investigaţia a scos în evidenţă următoarele constatări: 

 în general, cadrele didactice consideră formările pe discipline mai eficiente 

comparativ cu formările pe o arie curriculară (pentru cel puţin trei sferturi 

dintre respondenţi); 

  ideea de formare pornind de la o competenţă transversală (care se formează în 

timp prin diferite discipline) nu este considerată o prioritate pentru universitari; 

 Dincolo de preferinţele conceptorilor de curriculum şi ale cadrelor didactice 

universitare, există limitări impuse chiar de structura fiecărei discipline universitare 

în ceea ce priveşte posibilitatea de integrare curriculară. Din această perspectivă, 

disciplinele şcolare pot fi clasificate în: discipline fără structură, discipline 

sedimentare şi structurate (D’Hainaut, L., 1981). 

 Legitimitatea unei abordări integrate a curriculumului universitar este 

susţinută şi de existenţa domeniilor de competenţe cheie recomandate de Consiliul 

European şi asumate, prin introducerea lor, în Legea Educaţiei Naţionale, ca finalităţi 

ale învăţământului preuniversitar românesc.  
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 În viziunea Recomandării Parlamentului European şi a Consiliului Uniunii 

Europene privind competenţele cheie din perspectiva învăţării pe tot parcursul vieţii, 

competenţa este capacitatea unei persoane sau a unui grup de a realiza sarcini 

majore de învăţare (profesionale, sociale), la un nivel de performanţă corespunzător 

unui criteriu sau standard, într-un context determinat.  

 Într-o perspectivă apropiată, competenţa este un ansamblu structurat de 

cunoştinţe, abilităţi şi atitudini dobândite prin învăţare, care permit dezvoltarea de 

probleme de familie de situaţii noi.. 

 Competenţele cheie europene apar sub forma unor combinaţii 

multidimensionale de cunoştinţe, deprinderi şi atitudini; acestea sunt grupate în 

structuri dinamice, adaptate la perspectiva învăţării pe tot parcursul vieţii. Sistemul de 

competenţe cheie nu se referă la disciplinele universitare sau teme aparţinând unei 

discipline (deşi unele dintre acestea se formează, în mare parte, în cursurile unei 

discipline), ci sunt legate de ideea transdisciplinarităţii şi de educaţia pe tot parcursul 

vieţii. În acest sens se încearcă compatibilizarea sistemelor de învăţământ europene 

prin aplicarea acestui sistem de competenţe în curriculum oficial. 

 Introducerea competenţelor în programele şcolare din învăţământul 

universitar  creează baza teoretică şi sistemul reglator al trecerii spre un învăţământ 

integrat, centrat pe atingerea unor competenţe. Programele universitare utilizează 

două niveluri de competenţe: competenţe generale şi competenţe specifice. 

 Competenţe generale (CG) sunt definite pentru fiecare obiect de studiu şi 

se formează pe durata unui ciclu de învăţământ, deşi abordează niveluri de formare 

diferite de la un an la altul. Diferă de obicei în funcţie de specificul disciplinei, există 

însă similarităţi la nivelul disciplinelor „înrudite”, grupate tradiţional în „arii 

curriculare”. CG exprimă rezultate durabile ale învăţării, condiţionează nivelul la care 

studentul acumulează noi cunoştinţe ce pot fi transferate la o mare varietate de sarcini 

specifice. Pot fi focalizate pe cunoaştere, pe anumite abilităţi şi priceperi sau pe 

atitudini. Competenţele specifice sunt considerate etape intermediare în dobândirea 

competenţelor generale din care sunt derivate, se definesc la nivelul unui obiect de 

studiu şi se formează într-un interval de timp mai mic. 

 D’Hainaut, L. sugerează că interdisciplinaritatea este o modalitate de 

predare şi învăţare văzută ca proces, nu numai ca un produs (D’Hainaut, 1986, p.43). 

Scopul introducerii interdisciplinarităţii este realizarea mai eficientă şi eficace a 

obiectivelor educaţiei. Acesta nu ar trebui să fie văzută ca un scop în sine, ci urmează 

să fie analizată prin prisma îmbunătăţirilor pe care le poate aduce în educaţia 

generală.  

 D’Hainaut propune în continuare un model de curriculum bazat pe 20 de 

demersuri transdisciplinare, care acoperă şi depăşesc sfera cognitivă. Astfel, se poate 

afirma că şi acest model transcede modelele anterioare şi „depăşeşte deficienţa 
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esenţială a taxonomiilor obiectivelor pedagogice de tip Bloom - Krathwohl - Harrow” 

(4 p. 224). În acest context, a ştii nu este scop în sine, ci este conectat la finalităţile 

pregătirii. Astfel, se poate presupune că elementele de conţinut vor fi altfel combinate 

iar acestea „nu vor apărea prea des sub forma unor discipline tradiţionale, ci a unor 

module transdisciplinare” (4 p. 225). Există, în principiu, trei modalităţi de abordare 

integrată a curriculumului universitar, pe care le prezentăm, pe scurt, în continuare. 

 Pluridisciplinaritatea se referă la studiul unui subiect dintr-o disciplină, 

folosind cunoştinţele şi deprinderile oferite de alte discipline. Este o modalitate mai 

atrăgătoare de a organiza elementele curriculare, contribuind la stimularea studentului 

pentru studiu, analiza unui obiect, fenomen sau a unei situaţii din perspective diferite. 

Chiar în învăţământul tradiţional, anumite unităţi de învăţare au un aspect 

pluridisciplinar. Un exemplu ar fi dat de istorie, care îşi propune de obicei să studieze 

conflicte, situaţii economice, sociale, arte şi ştiinţă, încadrate într-o perioadă de timp 

clar delimitată. Dacă însă unitatea de învăţare va cuprinde demersuri dinspre 

sociologie, psihologie, critică de artă, istoria ştiinţelor ş.a.m.d., precum şi explicarea 

situaţiei care a generat un fenomen istoric prezent, va fi înlesnită înţelegerea globală a 

situaţiei respective. 

 Există şi neajunsuri ale acestei modalităţi de integrare curriculară (printre 

care existenţa unei oarecare superficialităţi în tratarea subiectelor alese). Soluţia 

posibilă ar fi intercalarea unor succesiuni de situaţii de învăţare cu aspect 

pluridisciplinar, după succesiuni monodisciplinare (în care studenții abordează 

cunoştinţele şi competenţe disciplinare). În cazul studenților de vârstă mică, este 

recomandată înlocuirea rigorii ştiinţifice cu elemete mai intuitive şi cu activităţi 

practice sau experimente simple. În învăţământul universitar, exactitatea, ordinea şi 

rigoarea devin importante pentru dezvoltarea intelectuală a studentului, şi de aceea 

sunt necesare mai multe aplicaţii disciplinare. Deoarece elementele de conţinut şi 

metodele de rezolvare sunt din ce în ce mai complexe, demersurile pluridisciplinare 

pot fi elaborate cu efort mai mare din partea profesorului (deoarece pot exista 

defazări de la o disciplină la alta, ceea ce presupune reluarea unor situaţii parcurse la 

alte discipline sau explicaţii noi pentru student). 

Domeniul proiectării şi al cercetării curriculumului integrat: 

 construirea unei taxonomii a competenţelor curriculumului universitar (pe 2 – 

3 niveluri  negociate şi asumate), în corelaţie cu domeniile de competenţe cheie 

europene şi finalităţile din Codul Educaţiei; 

  identificarea legăturilor dintre această taxonomie a competenţelor şi 

posibilităţile disciplinare, multidisciplinare şi transdisciplinare de atingere a 

acestora; 
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 construirea decupajelor interioare posibile, a structurilor integrate (domenii de 

studii, domenii curriculare, domenii supradisciplinare) şi a posibilităţilor de 

abordare transdisciplinare; 

 investigarea eficienţei educaţionale comparate între diferite modalităţi de 

abordare şi accepţii (disciplinară, interdisciplinară, croscuriculară sau integrată) 

şi abordarea tradiţională, predominant disciplinară. 

 În domeniul formării cadrelor didactice, consecinţele sunt evidente: o 

formare iniţială modernă (cu module referitoare la competenţe, instruirea pentru 

atingerea lor, proiectarea curriculară, evaluarea rezultatelor instruirii şi a progresului 

universitar, proiectarea resurselor didactice etc.), o formare continuă centrată pe 

educaţia permanentă etc. 

 În domeniul evaluării va trebui experimentată şi validată tehnica evaluării 

competenţelor, evaluarea trasdisciplinară, evaluarea progresului universitar şi 

optimizarea examenelor naţionale. 
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MANAGEMENTUL ORGANIZAȚIONAL FACTOR DE SPORIRE A 

REUȘITEI ȘCOLARE LA ELEVII DIN GIMNAZIU 

Stropșa Lucia, masterandă 

Universitatea de Stat din Tiraspol 

Întrebarea care se pune la nivel de sistem este: Cine va impune criteriile care să 

arate organizaţiilor şcolare că se află pe o cale bună sau pe calea eşecului 

organizațional? 

Condiţiile care trebuie îndeplinite pentru a demara o schimbare 

organizaţională. 

După majoritatea autorilor care s-au ocupat de această problemă, condiţiile 

schimbării sunt: 

Eficacitatea: orice schimbare educaţională trebuie adusă la nivelul practicii 

educaţionale concrete. 

Schimbarea nu devine reală decât în măsura în care ajunge la nivelul practicii 

educaţionale, adică al comportamentului profesional (individual şi de grup) al 

educatorilor, al relaţiei educator-educabil şi al performanţelor educabililor, evaluate 

nu numai intern ci, mai ales, extern. 

Accentul strategic pe resursa umană: educatorii sunt cei care deţin rolul 

esenţial în conceperea şi, mai ales, în realizarea şi evaluarea schimbării. Alături de ei 

vor mai participa la procesul decizional (direct şi/sau prin reprezentanţi) elevii, 

părinţii şi reprezentanţii comunităţii şi ai societăţii civile. De altfel, investiţia în 

inteligenţă este cea mai rentabilă şi reprezintă cea mai ieftină cale de a realiza o 

schimbare socială. 

Comunicarea: schimbarea educaţională are şanse de reuşită numai dacă se 

deschid cât mal multe canalele de comunicare cu interiorul şi exteriorul sistemului 

şcolar şi, mai ales, deci există o transparenţă totală în luarea deciziilor (inclusiv a 

celor strategice). Este necesară identificarea persoanelor şi a instituţiilor care se 

constituie în “noduri de comunicaţie“ (gate keepers), care pot facilita sau, dimpotrivă, 

bloca procesul de comunicare. 

Motivarea: actorii schimbării educaţionale vor fi motivaţi pentru a o realiza, prin 

încurajarea inovaţiilor, recompensarea practicilor noi şi recunoaşterea “dreptului de a 

greşi“. Aici constă una dintre marile provocări ale oricărei reforme educaţionale, cum 

poţi determina oameni cu experienţă veche să facă lucruri noi, mai ales dacă această 

experienţă a fost considerată, până acum, de succes. 

Participarea: implicarea directă sau prin reprezentanţi în eforturile reformatoare 

a tuturor părţilor interesate, inclusiv la nivel strategic, este o condiţie sine qua non a 

oricărei schimbări sociale. Lipsa de participare şi a “sentimentului de proprietate“ 

blochează iniţierea şi adoptarea ideilor reformatoare. 

Coerenţa: concentrarea, sub egida unei noi viziuni a schimbării, tuturor 
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programelor punctuale, actuale şi viitoare. 

Expertiza: utilizarea în conceperea, realizarea şi evaluarea schimbării a 

expertizei recunoscute, fără prejudecăţi politice, etnice, profesionale sau de altă 

natură. Factorii de decizie vor lua în calcul toate variantele furnizate de experţi 

(grupuri sau indivizi). 

Formarea: fără ca principalii actori ai reformei, în primul rând profesorii, să fie 

formaţi în spiritul schimbării, fără ca ei să fie încurajaţi să-şi înnoiască atitudinile, 

concepţiile şi comportamentul profesional şi fără a fi formaţi pentru a deveni 

prestatori de înalte servicii sociale şi profesionişti în educaţie, schimbarea are toate 

şansele de a eşua. 

Acum mai bine de două sute de ani, J.J. Rousseau adresa educatorilor un apel şi 

un avertisment devenit celebru: „Educatori, învăţaţi să vă cunoaşteţi copiii!”. Marele 

pedagog semnala o carenţă a educaţiei ce consta în ignorarea copilului, a aspiraţiilor 

şi a posibilităţilor sale. În ciuda progreselor obţinute, problema calităţii vieţii şcolare 

şi a statutului copilului în cadrul procesului instructiv-educativ continuă a fi o 

problemă deschisă. 

Una din temele fundamentale din planul psihologiei sociale, cu impact major în 

perimetrul şcolar, o constituie studiul gândirii sociale sau al atribuirii cauzale. 

Teoriile din acest domeniu descriu felul în care omul construieşte explicaţia cu privire 

la experienţele sale. Indivizii, în cazul în care nu reuşesc să obţină explicaţii 

mulţumitoare cu privire la evenimentele mediului ce-i înconjoară, trăiesc o stare de 

disconfort psihic. Oamenii îşi făuresc explicaţii atât pentru fenomenele lumii fizice, 

cât şi pentru comportamentele umane. In general, astfel de explicaţii au o natură 

cauzală, în sensul că ele atribuie efectului observat o cauză. 

Fritz Heider, iniţiatorul teoriei atribuirii, a fost cel care atras atenţia 

cercetătorilor asupra importanţei inferenţelor pe care le face simţul comun cu privire 

la evenimentele din mediu, situând nevoia de înţelegere, de coerenţă logică între 

motivele umane fundamentale. În concepţia lui, cauzele pe care le atribuim 

comportamentelor celorlalţi sunt interne (motivaţia persoanei) şi externe 

(situaţia, presiunea socială). în cadrul acestei teorii, un câmp de cercetări deosebit de 

interesant s-a dovedit a fi cel al atribuirii succesului şi eşecului.  

Bernard Weiner a stabilit că, în general, cauzele pe care le invocă indivizii în 

încercarea de a explica reuşita sau eşecul propriu sau ale altora pot fi ordonate după 

dimensiunea internă (personală)- extern (situaţională). Astfel, un elev poate să explice 

nota proastă pe care tocmai a primit-o punând-o pe seama uneia din aceste cauze. 

Performanţele sale şcolare viitoare, precum şi confortul său psihic depind de 

atribuirea pe care o face. Este evident că el se va simţi împăcat cu sine şi stima de 

sine îi va fi menajată dacă va invoca o cauză externă şi stabilă. Pe de altă parte, un 

elev înclinat să facă mereu atribuiri interne pentru nereuşitele sale din clasă va avea o 
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stimă de sine slabă şi, în egală măsură, așteptări slabe cu privire la posibilităţile sale 

de a obţine note foarte bune. 

Activitatea şcolară poate provoca oboseală prevenind de fapt epuizarea 

rezervelor de energie ale organismului (prin intervenţia procesului de inhibiţie). 

Oboseala elevului se manifestă nu atât la nivelul rezultatelor şcolare, cât în 

amplitudinea oscilaţiilor acestora. Starea subiectivă de oboseală se poate instala şi pe 

fondul monotoniei care duce la saturaţie. Întrucât atenţia este o condiţie 

indispensabilă a desfăşurării lecţiei şi implicit a reuşitei şcolare, gradul de concentrare 

şi intensitatea atenţiei, stabilitatea şi flexibilitatea ei se schimbă în funcţie de calitatea 

predării şi de rezistenţa elevului la efort. Nu memorarea mecanică, reproducerea 

fidelă, ci capacitatea de a înţelege, curiozitatea intelectuală sunt factori interni care 

pot întârzia sau preveni apariţia nejustificată a fenomenului de oboseală. 

Cauzele “încruntării” elevilor pot fi multiple de la cele mai neînsemnate: trezirea 

„prea de dimineaţă”, admonestarea din partea unui membru al familiei, o neînţelegere 

cu unul dintre fraţi, cu unul dintre colegi, o stare morbidă trecătoare, până la situaţii 

dramatice create de împrejurările inevitabile ale existenţei, decesul unui părinte sau a 

unei rude apropiate, distrugerea locuinţei în urma unei calamităţi naturale, suferinţa 

unei boli incurabile etc. 

Insuccesul şcolar constă în neîndeplinirea de către elevi a cerinţelor obligatorii 

din programe, fiind efectul discrepanţei dintre exigenţe, posibilităţi şi rezultate. 

Formele de manifestare a acestuia sunt faza premergătoare (încetinirea ritmului, 

apariţia lacunelor), faza rămânerii în urmă la învăţătură propriu-zisă (semnalează 

acumularea golurilor mari în cunoştinţe, evitarea oricărui efort de îndeplinire 

individuală a sarcinilor, aversiune faţă de învăţătură), repetenţia sau abandonul. 

Considerând că prin referirile la necesitatea cunoaşterii psihologice, a metodelor, 

a simţului diagnostic, profesorul unei anumite specialităţi, împreună cu psihologul şi 

cu ceilalţi pot forma o echipă cu orizonturi diferite pentru a accepta cum se pot 

dobândi cunoştinţe despre personalitatea fiecărui elev şi ce fel de decizii se iau cu 

privire la procesul instructiv, cum se poate asigura intervenţia adecvată pentru a 

preveni eşecul şcolar. 

Pornind de la faptul că insuccesul repetat, însoţit şi de frustrare se înscrie adesea 

într-o spirală regresivă: dacă elevul nu reuşeşte să înţeleagă, să facă faţă cerinţelor, 

atunci fie că renunţă la efortul de înţelegere, se resemnează - ceea ce se manifestă 

prin indiferenţă, descurajare - fie că se supune de-a dreptul efortului, mai ales când 

intervine şi presiunea celor din jur. Problema este de a sesiza exact când începe aşa 

numita spirală a „demotivarii”. Dacă mai este şi indusă prin etichetări sau prin 

evaluări necorecte sau este însoţită şi de alte surse de blocaj, atunci desigur că 

subiectivismul şi lipsa de competenţă apar ca surse didactogene evidente. 

În ceea ce-i priveşte pe profesori, aceştia ar trebui, mai ales, să conştientizeze 
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influenţa negativă pe care o poate avea asupra evoluţiei copilului o stare prelungită de 

stres, creată la şcoală, uneori paralelă celei existente în familie, sau chiar numai 

expuneri de scurtă durată la situaţii stresante, dar care, dacă depăşesc un anumit prag, 

îl pregătesc pe plan psihic pentru trăiri emoţionale excesive şi pentru suprareacţie, iar 

pe plan formativ îi afectează plăcerea de a munci şi randamentul muncii, 

inventivitatea şi creativitatea, capacitatea de a învinge dificultăţile şi optimismul. 

Prin leadership se asigură următoarele resurse unei echipe: 

 idei directoare; 

 câştigarea adeziunii şi entuziasmului echipei; 

 conceperea unui program; 

 asigurarea sprijinului extern pentru proiectele şcolii; 

 dezvoltarea sentimentului de proprietate şi de responsabilitate. 

 protejarea proiectelor de atacuri din afară şi de critici, dar şi atragerea 

adeziunii externe prin comunicare adecvată şi activitate în comun. 

Perspectivele psihologiei şi sociologiei asupra acţiunii manageriale diferă între 

ele ca accent. Psihologia a conceptualizat esenţa socială a “eului”, văzut ca sediu al 

identităţii, prin două componente, cea a idealului şi a imperativului, ca matrice 

comportamentală a individului. [3, p.32-36] 

Psihologia socială consideră că eu-l are mai multe faţete, depinzând de reţelele 

sociale din care subiectul face parte şi de datele instituţionale (reguli, norme, cultură 

organizaţională). Identitatea este corelată cu rolul organizaţional, iar unii psihologi 

recunosc multiple identităţi De aceea, viziunea psihologică şi cea antropologică 

asupra persoanei cu funcţie de conducere, directorul de şcoală în cazul nostru, trebuie 

combinate: pe de-o parte, focalizarea pe identitate şi pe dinamica proceselor cognitive 

şi, pe de altă parte, funcţionarea sistemului social (microsocialul şcolii) în care 

contează rolurile, relaţiile dintre persoane, obligaţiile, responsabilităţile şi 

răspunderea.  

Problema realizării eficienţei învăţământului trebuie abordată pe două părți: pe 

cel al eficacităţii şi cel al eficienţei propriu zise. 

 
Randamentul şcolar 

Eficienţa procesului de învăţământ, performanţa şi randamentul şcolar se 
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exprimă şi prin progres şcolar. Acesta este exprimat de o asemenea stare calitativă a 

unei clase şi/sau individ care înregistrează în raport cu un anumit nivel al cerinţelor şi 

al posibilităţilor obiective şi/sau subiective creşteri substanţiale în rezultatele 

obţinute.  

Reuşita şcolară vizează şi alte obiective şi indicatori comensurabili, cum sunt: 

 dezvoltarea potenţialului intelectual; 

 motivaţia în activitatea didactică; 

 dezvoltarea unor dispoziţii şi sentimente intelectuale; 

 crearea unui climat psihosocial şi educaţional optim; 

 integrarea ulterioară în activitatea socială şi de producţie [1, p.336-337]. 

Succesul şcolar în ceea ce priveşte acest concept, asimilat reuşitei şcolare de 

către cei mai mulţi pedagogi, prin el desemnăm acele rezultate obţinute la un 

randament superior în conformitate cu nivelul cerinţelor programelor şcolare şi al 

finalităţii învăţământului. Şi din acest punct de vedere se observă că succesul este mai 

standardizat sub aspect normativ decât reuşita, succesul vizând rezultate prin anumite 

cerinţe impuse şi nu prin deziderate îndeplinite de către unii elevi sau chiar de unele 

cadre didactice. 

În cercetarea întreprinsă am ierarhizat aceste percepţii valorizatoare ale 

motivaţiei şi în corelaţie cu dimensiunea atitudinală. În acest sens am evaluat raportul 

atitudine - motivaţie, plecând de la premisa că atitudinea se poate constitui într-o 

resursă motivaţională deosebit de importantă, şi că aceasta este emergentă actului 

educaţional (după cum s-a putut observa, în mai mică măsură), deopotrivă, cu 

motivaţia învăţării, completându-se reciproc în această activitate. Ierarhia diverselor 

tipuri atitudinale, pe care le-am propus spre analiză, se structurează astfel: atitudinea 

faţă de profesie; atitudinea faţă de muncă-pregătirea profesională; atitudinea faţă de 

persoană, atitudinea faţă de societate; atitudinile creative. 

Voinţa îndeplineşte, de asemenea, un rol important în succesul şi/sau insuccesul 

şcolar. Unii elevi care întâmpină dificultăţi în actul învăţării renunţă uşor la efortul 

ce-1 impune această activitate, fiind lipsiţi de voinţă. De asemenea, depăşirea 

obstacolelor şi greutăţilor ce le presupune învăţarea implică cu necesitate efort 

voluntar, anumite trăsături volitive impunându-se cu necesitate în activitatea de 

învăţare. Unele limite şi carenţe în procesul învăţării sunt cauzate şi de acest proces 

psihic în colaborare, desigur, cu alte procese şi trăsături ale personalităţii. 

Afectivitatea Resursele motivaţional - volitive se regăsesc şi prin gradul de 

satisfacţie - plăcere faţă de ceea ce întreprinde individul. Cu cât satisfacţia este mai 

mare, cu atât elevul este stimulat şi motivat mai mult spre asemenea activităţi. 

Factorii afectivi se fac resimţiţi şi prin alte forme: emoţii pozitive, dispoziţii, pasiuni 

şi sentimente, în mod deosebit cele intelectuale. Cei care deţin pasiuni într-un 

domeniu şi au vocaţie spre asemenea activităţi vor obţine cu certitudine performanţe 
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în ceea ce întreprind, la fel cei cu sentimente puternice, însufleţiţi în ceea ce fac şi cu 

convingeri susţinute vor fi beneficiarii unor asemenea performanţe. 

 

 
Figura 1. Psihologie școlară și optim educațional, [1, p.344-345] 

Variaţiile mari de ritm intelectual şi stil de lucru, de rezistenţă la efortul de 

durată, de abilităţi comunicaţionale şi nevoi cognitive, existente în general între elevi, 

acţiuni de organizare diferenţiaţi a procesului de predare-învăţare, pe 

elevi, în care să primeze însă sarcinile individuale de învăţare . 

Poate că nimeni n-a exprimat mai bine decât Emile Planchard (1976) acest - 

deziderat al—individualizării pedagogice:  

Randamentul optim al acţiunii. Un alt aspect important al activităţii de 

înlăturare a eşecului şcolar îl reprezintă crearea unor situaţii speciale de succes pentru 

elevii cu dificultăţi şcolare, deoarece succesele şi recompensele dezvoltă iniţiativele 

elevului şi sporesc încrederea acestuia în propriile posibilităţi. Pentru aceasta este 

necesar ca profesorul să ştie să dozeze în aşa fel dificultăţile sarcinilor propuse 

elevilor, încât aceştia să fie dispuşi să le abordeze fără teamă şi cu şanse reale de 

reuşită. 

Dar poate că cea mai bună cale de a-l pune pe un elev în situaţie de succes şcolar 

este de a-l ajuta să treacă de la simpla postură de receptor al informaţiilor la cea de 

folosire eficientă a raţionamentului ştiinţific, prin intermediul căruia el va putea 

prelucra şi aplica într-un mod adecvat informaţiile primite la ore. 

Capitolul prezentat, care şi-a propus ca obiective evidenţierea relaţiei dintre 
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psihologie şi pedagogie sintetizată în cadrul disciplinei de interferenţă,  Psihologia 

şcolară, contribuie la decelarea şi optimizarea relaţiei amintite conducând în mod 

implicit şi explicit ia creşterea randamentului şcolar şi a eficienţei întregii activităţi 

didactice. El devine benefic prin conţinutul său atât cadrelor didactice în formare 

cât şi elevilor care îşi concentrează efortul pregătirii în vederea obţinerii 

competenţelor necesare unui cadru didactic eficient. 

Considerăm că întregul efort depus este justificat şi apreciat în funcţie de 

rezultatele obţinute, vizând totodată optimizarea activităţii didactice de la orice nivel 

instituţional şcolar şi prin orice formă educaţională. 
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ACTUALITATEA ŞI IMPORTANŢA PROGRAMELOR DE FORMARE 

CONTINUĂ A CADRELOR DIDACTICE  

Ţurcan Natalia, cercetător ştiinţific 

Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei 

La nivel mondial, problemele cu care se confruntă sistemul educaţional au 

impus necesitatea modificării paradigmei educaţionale. Astfel, se vorbeşte despre 

investiţiile în educaţie şi formare profesională pentru a permite şi a facilita învăţarea 

de-a lungul întregii vieţi. În toate domeniile, dezvoltarea resurselor umane reprezintă 

o necesitate, fiecare individ trebuie să-şi actualizeze competenţele profesionale, 

pentru a se adapta schimbărilor (sociale, economice, politice, culturale etc.) [5]. 

Uniunea Europeană manifestă un interes sporit faţă de educaţie şi formare 

datorită dimensiunilor schimbărilor economice şi sociale cu care se confruntă şi a 

presiunii demografice dată de faptul că populaţia europeană se află într-un continuu 

proces de îmbătrânire. Scopul este construirea unei ”Societăţi deschise spre educaţie” 

care să conducă către o forţă de muncă educată şi instruită profesional, în 

concordanţă cu cerinţele dezvoltării economice actuale [6]. 

Educaţia determină în mod esenţial implementarea unor valori fundamentale 

precum egalitatea de şanse, dreptatea, solidaritatea, democraţia şi demnitatea umană. 

Educaţia este cheia pentru ascensiune socială, pentru participarea la viaţa culturală, 

socială, precum şi la dezvoltarea respectului de sine. 

Deoarece lumea pentru care profesorii îi pregătesc pe tineri este în continuă 

schimbare, iar competențele profesorilor trebuie să țină pasul cu aceste schimbări și 

să evolueze și ele pentru a acoperi nevoile de educație ale elevilor, nici o formare 

inițială nu este suficientă în a pregăti un profesor . Dezvoltarea profesională continuă 

a cadrelor didactice reprezintă modalitatea prin care calitatea educației furnizate este 

păstrată la standardele impuse de societate, și în același timp, o modalitate prin care 

profesorul își dezvoltă cunoștințele, abilitățile și competențele. 

Importanţa formării continue a cadrelor didactice este dată de necesitatea 

reactualizării cunoştinţelor şi a competenţelor profesionale, prevenirea efectelor 

evoluţiei tehnologice şi necesitatea creşterii calităţii actului educaţional din 

perspectiva adaptării la nevoile societăţii actuale [4]. 

Schimbările tot mai dese obligă la o adaptare rapidă la situaţii profesionale tot 

mai diverse şi mai provocatoare. Astfel, fiecare persoană activă profesional trebuie să 

se specializeze cât mai mult şi, acolo unde este posibil, pe mai multe arii din 

domeniul său de activitate. 

Însăşi extinderea ariilor domeniilor de activitate impune o specializare cât mai 

profundă din partea celor activi profesional, lucru ce se poate realiza prin ceea ce 

numim formare profesională.  
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Necesitatea învăţării continue vine din evoluţia rapidă a tehnologiilor; 

schimbările la nivel social şi economic; trecerea la o societate bazată pe know-how şi 

servicii;  

Formarea profesională continuă urmăreşte să capaciteze omul prin ofertele de 

pregătire şi prezentare a căilor de învăţare, aşa încât acesta să poată îndeplini 

viitoarele cerinţe atât din domeniul de activitate cât şi cele personale. 

Cu toate acestea, există o mare discrepanţă între cursurile de formare pe care le 

urmează adesea profesorii şi competenţele de care aceştia spun că au nevoie: 

competenţe de lucru cu elevi cu nevoie speciale, competenţe TIC pentru predare, 

noile tehnologii la locul de muncă, strategii de învăţare individualizată şi formarea de 

competenţe interdisciplinare la elevi, etc. 

Pentru a putea reacţiona la ritmul schimbător şi al cerinţelor, profesorii au 

nevoie de un sprijin adecvat şi de posibilitatea de a urma activităţi de formare 

continuă, în cadrul cărora să-şi formeze competenţe de învăţare pe tot parcursul vieţii 

şi să colaboreze cu colegii [8]. 

Prin formarea profesională se urmăreşte dezvoltarea unor capacităţi noi, în timp 

ce prin perfecţionare profesională se urmăreşte îmbunătăţirea capacităţilor existente, 

aceasta din urmă fiind văzută uneori ca un stadiu în formarea profesională, cel al 

acumulării de cunoştinţe profesionale suplimentare formării de bază [11].  

Profesorul ca manager al clasei de elevi trebuie să aibă o viziune de ansamblu 

asupra învăţământului şi educaţiei, să elaboreze proiecte educaţionale, să organizeze 

activităţi didactice şi educaţionale, să coordoneze elevii în procesul de învăţare, să 

rezolve situaţii conflictuale, să consilieze elevii cu probleme etc. Ca urmare, 

profesorul are nevoie de o formare continuă atât pentru a deveni un bun manager, cât 

şi pentru a se adapta el însuşi ca individ la societatea postmodernistă. 

Cadrele didactice au un rol important în calitate de agenţi ai schimbării în cadrul 

procesului educaţional. Timpurile moderne au schimbat identitatea elevilor şi 

necesită, aşadar, o redefinire a stilurilor şi rolurilor cadrului didactic. Este necesar să 

se remodeleze din temelii modelele de predare-învăţare, pentru a le oferi atât cadrelor 

didactice cât şi elevilor situaţii de învăţare mult mai diversificate. 

Există un număr mare de instrumente şi procedee pentru formarea profesională. 

Alegerea metodelor potrivite ar trebui să se realizeze în funcţie de obiectivul 

formării. În cazul în care formarea urmăreşte îmbunătăţirea competențelor 

profesionale, practice, ar trebui alese, în mod corespunzător, metode şi instrumente 

adecvate, pentru ca acele cunoştinţe care au fost dobândite să poată fi transferate în 

activitatea profesională zilnică.  

Programele de formare profesională continuă se elaborează în conformitate cu 

actele normative, curriculare şi cu reforma învăţământului, axate pe Standardele de 

formare continuă a cadrelor didactice din învăţământul general şi pe Standardele de 
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competenţă profesională a cadrelor didactice/manageriale din învăţământul general 

şi, conform Regulamentului cu privire la formarea continuă a adulţilor, având ca scop 

să contribuie la îmbunătăţirea calităţii procesului educaţional [13].  

Procesul de evaluare a programelor de formare continuă are misiunea de a pune 

în valoare obiectivele generale ale formării continue:  

1) asigurarea comunităţii educaționale, beneficiarilor, angajatorilor şi 

publicului larg, în general, că programa de formare profesională continuă satisface 

nivelul minim de calitate raportat la standardele de formare profesională continuă a 

cadrelor didactice din învăţământ secundar general și la bunele practici naționale și 

internaționale;  

2) oferirea suportului ştiinţifico-didactic şi psihopedagogic cadrelor didactice 

din instituţiile de învăţământ general pentru a-şi racorda activitatea la valorile 

Cadrului european pentru asigurarea calității în educație și formare profesională 

(EQAVET Framework) [10]; 

3) stimularea angajării cadrelor didactice în promovarea calităţii procesului 

educaţional, de cercetare, de inovare, de creaţie artistică, demonstrată prin rezultate 

relevante, corelate cu cerinţele pieţii muncii; 

4) motivarea cadrelor didactice pentru mobilitatea academică şi profesională 

prin recunoaşterea competenţelor dobândite pe tot parcursul vieţii. 

Formarea continuă determină apariţia unor idei şi restabileşte echilibrul dintre 

concepţiile noi şi posibilităţile fixării lor într-o extensie practică operaţională, pentru 

ca un anumit domeniu să corespundă aplicaţiilor lui reale. Formarea continuă este o 

posibilitate extraordinară de afirmare profesională prin competenţă şi acţiune de 

calitate. 

Formarea continuă a cadrelor didactice are impact asupra sistemului educaţional 

şi permite [4]: 

• relaţionarea formării cu factorii sociali, economici şi comunicaţionali; 

• expertiza pregătirii profesionale, instalarea profesionalismului în domeniu; 

• contribuţia la realizarea schimbărilor din sistemul educaţional; 

• valorificarea analitico-sintetică a noilor conţinuturi educaţionale; 

• implementarea noilor strategii şi tehnologii; 

• promovarea culturii educaţionale; 

• asigurarea ambianţei adecvate prin diversificarea metodelor de instruire, 

flexibilizarea programelor de formare etc; 

• omogenizarea metodologică; 

• participarea la colaborare şi parteneriatul; 

Prin participarea la programele de formare, cadrele didactice beneficiază de [9]: 

 dezvoltarea competențelor în utilizare a noilor tehnologii informaționale; 
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 dezvoltarea competențelor de înțelegere și utilizare a elementelor fundamentale 

de teoria și metodologia curriculum-ului; 

 dezvoltarea competențelor de soluționare și gestionare a situațiilor de criză; 

 dezvoltarea competențelor de management al clasei de elevi; 

 dezvoltarea competențelor de utilizare a unor metode activ-participative, 

interactive de predare, învățare și evaluare. 

Perspective şi tendinţe în formarea continuă: asigurarea unei dimensiuni 

europene a proceselor de formare a personalului didactic; dezvoltarea carierei 

didactice prin intermediul proceselor evolutive de: formare continuă / perfecţionare / 

dezvoltare profesională; formarea iniţială şi continuă – profesionalizarea carierei 

didactice; orientarea sistemelor de formare către competenţa pedagogică şi 

performanţă educaţională; calitate şi formare – standarde pentru pregătirea 

personalului didactic; mobilitate și dezvoltare profesională - sistemul de credite 

profesionale transferabile; dominantele curriculare ale programelor de formare – 

orientarea practică (practica pedagogică); de la instruirea asistată de calculator la 

formarea asistată de calculator sau formarea pentru utilizarea calculatorului;  E-

learning / Învăţământul deschis la distanță – suport pentru sistemul de formare 

continuă a cadrelor didactice. 

Concluzionând putem spune că schimbările produse în societate şi prognoza 

accelerării schimbărilor duc nu numai la adaptarea continuă a sistemelor educative la 

noile realităţi economice, sociale, culturale, ci şi formarea în cadrul acestor sisteme a 

capacităţii de reglare continuă şi de autoperpetuare a adaptabilităţii. Pentru a face față 

provocărilor lumii contemporane, cadrele didactice trebuie să învețe continuu, în mod 

adecvat, rapid și eficient, inovativ, valorificându-și la maxim potențialul de care 

dispun. Formarea continuă devine o necesitate permanentă a cadrelor didactice 

indiferent de domeniul profesional şi de nivelul pregătirii.  
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