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SECŢIA I.
PEDAGOGIA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI SUPERIOR
PROBLEMATICA PEDAGOGICĂ A FAMILIEI
SOCIALMENTE-VULNERABILE
Roxana Nicoleta ANDRONACHE
doctorand anul II, Universitatea de Stat din Tiraspol
Summary. The family is the nucleus in which a child grows
and develops. It provides protection, gives positive examples, guides
it, thus highlighting the values promoted by its members. A balanced
and affectionate family environment is presented as a socializing
and individualizing factor. The way in which the family influences
the child's development in the first years of life depends on the sociorelational behavior of the future adult. Hence the acute need noticed
today in the society of parental education, of streamlining family
relations, of valuing the educational partnership, especially within
the socially-vulnerable family.
Cuvinte cheie: mediul familial, familia socialmentevulnerabila
Familia este unul din cele mai importante elemente sau, mai
bine spus, sisteme care contribuie la dezvoltarea unei persoane şi la
starea ei de sănătate. Familia exercită o influenţă deosebit de adâncă
asupra copiilor. Părinţii furnizează „zestrea genetică”, iar familia
creează condiţiile dezvoltării fizice, emoţionale, intelectuale şi
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modelează caracterul copilului, simţul moral, estetic etc. De aceea,
familia este instituţia fundamentală în toate societăţile [2].
În acest sens, Mitrofan I. şi Mitrofan N. [3; 2] remarcă că
pentru a beneficia de o căsătorie reuşită şi fericită este necesar ca
ambii parteneri să posede atitudini pozitive, să depună ambii eforturi
pentru îmbunătăţirea vieţii conjugale, dar şi să înveţe a se adapta la
schimbare. Pe parcursul vieţii conjugale apar multe schimbări –
naşterea copiilor, transformări pe linie socioprofesională şi alţi
factori care pot modifica atât nevoile şi cerinţele individuale, cât şi
pe cele ale relaţiilor familiale. Ideea dată o completăm încă cu un
aspect important la care deseori partenerii de viaţă nu fac faţă.
Schimbările ce apar în cadrul familiei mai sunt influenţate de
specificul vârstei, crizele de vârstă, crizele vieţii familiale; starea
sănătăţii membrilor acesteia şi, desigur că de competenţele parentale
şi cele ce ţin de managementul familiei.
Multitudinea relaţiilor ce se stabilesc între membrii familiei
şi valorile culturale, care se transmit prin intermediul lor, constituie
împreună mediul familial. În acest sens, familia constituie cel mai
eficient şi favorabil mediu pentru socializarea şi educarea tinerei
generaţii.
Rolul familiei este foarte important în ceea ce priveşte
dezvoltarea copilului, din punct de vedere fizic, intelectual,
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emoţional, moral sau caracterial şi spiritual-estetic. În ce priveşte
dezvoltarea fizică a copilului, familia este cea care asigură mediul de
viaţă, hrana, îmbrăcămintea, trebuie să îi ferească de pericole, să le
asigure condiţii şi spaţiu propice pentru joc, învăţare, odihnă,
mişcare şi să le supravegheze şi întreţină starea de sănătate optimă
[4].
Cercetătoarea, Cuzneţov Larisa, defineşte familia ca fiind cea
mai veche instituţie socială şi una dintre cele mai importante valori
socio-umane, care conferă sens profund vieţii omului, în plan
filosofic şi moral, îi asigură fericirea, sănătatea fizică şi echilibrul
psihologic, construcţia sinelui şi integrarea lui în societate. O astfel
de familie care îşi valorifică eficient toate funcţiile şi orientează
membrii spre gândirea de tip pozitiv, se poate defini drept familie
armonioasă. Esenţa şi fundamentul creării ei, o constituie
sentimentul dragostei, fapt confirmat de mai mulţi cercetători.
Cercetătorii americani Scott V., Dubb G. şi Runnels P.
definesc familiile armonioase ca, fiind acele familii în care se cultivă
independenţa, încrederea şi stima personală, astfel încât toţi membrii
familiei să-şi poată exprima personalitatea. Conform viziunii
aceloraşi cercetători familiile armonioase sunt acelea ai căror
membri nu sunt dominaţi sau împedicaţi să poată îndeplini un rol
aparte de familiile lor. Fiecare membru îşi iubeşte familia ca un tot
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întreg, dar simte şi nevoia de independenţă. În acelaşi timp, familiile
ideale oferă un simţ al apartenenţei şi corectitudinii pentru membrii
săi [5, p. 2].
Schimbările în comportamentele familiale şi în modelele
familiale sunt determinate de un ansamblu de factori economici,
sociali, culturali şi ideologici. Factorii care au generat transformările
modelelor familiale nu sunt identici în toate ţările, după cum nici
schimbările nu sunt aceleaşi, nici ca amploare, nici ca conţinut.
Familia se află în permanenţă racordată la realităţile sociale.
După cum menţiona Henri Stahl, ea „nu poate şi nu trebuie să rămână
indiferentă la tot ceea ce se întâmplă dincolo de viaţa ei personală,
dincolo de uşa simbolică ce o desparte de restul lumii” [6, p. 165].
Familia dezarmonioasă este aceea în care predomină
conflictele, neîncrederea, gelozia, evenimentele familiale neplăcute,
care afectează nespus de mult atât partenerii conjugali, cât şi
socializarea copiilor– abilitatea lor de a învăţa, de a fi independenţi,
de a se înţelege cu ceilalţi şi a conştientiza importanţa regulilor. Mai
mult decât atât, în familiile dezarmonioase poate fi afectat progresul
şcolar al copiilor, dar şi stima de sine a tuturor persoanelor, care fac
parte din ele. Familia dezarmonioasă se mai numeşte şi
disfuncţională, deoarece nu este în stare să asigure realizarea
funcţiilor sale. Disfuncţiile pot apărea în orice domeniu al vieţii de
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familie: relaţional, economic, cultural, afectiv; naşterea, creşterea şi
educarea copiilor.
Cauzele disfuncţiilor sunt foarte diferite şi vorbesc, de fapt,
despre neajunsurile partenerilor: infantilitatea 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 . [1, p. 267].
Pe de o parte, comportamentul familial nu îi priveşte doar pe
cei implicaţi în relaţiile familiale. El prezintă interes pentru întreaga
societate, dat fiind faptul că familia rămâne a fi factorul de bază ce
asigură coeziunea unei societăţi. Nu este vorba, însă, de o influenţă
unilaterală, doar din partea societăţii asupra familiei, sau invers. între
familie şi societate există o interacţiune reciprocă.
Pe de altă parte, societatea, la rândul ei, influenţează, direct
sau indirect, forma familiei, dimensiunile acesteia, relaţiile dintre
parteneri şi pe cele dintre generaţii.
Pe treptele progresului socio-economic şi cultural a fost
însoţită atât de crearea condiţiilor favorabile pentru dezvoltarea
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familiei, cât şi de apariţia unui şir de contradicţii, greutăţi ce
afectează stabilitatea ei, probleme sociale extrem de dificile pentru
majoritatea societăţilor. Transformările pe care le suportă instituţia
familiei în prezent au stimulat semnificativ studierea ei sub cele mai
diverse aspecte: demografic, etnografic, juridic, psihologic, medical,
antropologic, sociologic, al asistenţei sociale etc. în acelaşi timp,
menţionăm că devin tot mai actuale investigaţiile interdisciplinare şi
comparative, ale căror generalizări vor permite să fie dezvăluite
tendinţele dezvoltării şi perspectivele instituţiei familiei, să fie
întreprinşi paşi importanţi pe calea adoptării politicilor familiale
eficiente.
Clarificarea noțiunii de vulnerabilitate poate fi utilă în
rezolvarea acestor provocări. Vulnerabilitatea poate fi considerată
„un cuvânt telescopat pentru declinarea tuturor varietăților de
nenorociri globale”(Castel, 1995 p.13). Conform lui Soulet (Oned
2014), a nu considera vulnerabilitatea drept caracteristică a
indivizilor, dar ca rezultat al contextului relațional dintre un
individ/grup și caracteristicile sale, ne permite să recunoaștem acea
vulnerabilitate:, este mai degrabă o stare care definește ființa umană
în general, decât o caracteristică și o „umbră”de stigmatizare a
anumitor indivizi. Această posibilă stare poate afecta fiecare familie
în faze specifice ale ciclului vieții și se caracterizează printr-o
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capacitate scăzută de a construi și/saua menține toate condițiile
(interne și externe), favorizând exercitarea pozitivă și autonomă a
funcțiilor

parentale:

părintele

vulnerabil

rămâne

actor

al

propriuluisău rol parental; -poate fi privită dintr-o perspectivă
ecologică, care ne permite să concepem măsuri de contracarare,
prinacțiuni potrivite de promovare (valorizare) și prevenire,
consolidare și adaptare: „vulnerabilitatea este(...) strâns legată de
ideea capacității de acțiune” (Oned, 2014, p 129); -putem înțelege
astfel„puterea vulnerabilității” (Brown, 2013): o viață completă și
generoasă, cu disponibilitate spre relații puternice de atașament, grijă
și iubire, ne expune în mod constant la vulnerabilitate și riscul
abuzului de încredere, deci, trădare (Marzano, 2012). Dacă refuzăm
să fim vulnerabili, pierdem oportunitatea de a iubi și de a aparține,
de a fi într-o relație.
Vulnerabilitatea este, așadar, considerată un catalizator
pentru curaj, compasiune, recunoștință, posibilitatea profundă de
identificare și conectare a ființelor umane, un mod de a accepta
imperfecțiunile noastre și pe ale altora; -este constitutiv umană,
deoarece ne afectează pe toți la un moment dat și se leagă de situații
determinate social și istoric. Așadar, este un sentiment temporar.
Este diferit de fragilitate, care reprezintă o stare trans-istorică, pusă
în legătură cu finitudinea noastră. Suntem obișnuiți să spunem, de
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exemplu, că o floare este fragilă (Poché, 2008).Vulnerabilitatea nu
este, deci, un semn distinctiv pentru anumiți părinți, întrucât, în mod
evident, este distribuită în mod neuniform, de vreme ce unii părinți
pot fi mai expuși unor condiții vulnerabile decât alții, ceea ce face
din exercitarea zilnică a calității de părinte, o activitate mai
complexă.
Specialiști și cercetători lucrează cu figuri parentale care se
confruntă cu diferiți factori de risc, diverse forme de vulnerabilitate:
sărăcie extremă, tulburări psihice și psihiatice, izolarea socială,
adicțiile, șocul cultural, mame tinere, neglijența parentală (neglijența
indică capacitatea redusă a figurilor parentale de a răspunde nevoilor
de dezvoltare a copilului, deci reprezintă un tip de violență prin
omisiune (Lacharité, Ethier, Nolin, 2006) sau chiar abuz(definit
drept violență prin omisiune), etc.
Cea mai importantă concluzie

este că, problematica

pedagogică a familiei socialmente-vulnerabile are la bază orientarea
comportamentală, deoarece este centrată pe schimbarea cogniţiilor
şi învăţare, cu rol preventiv şi de dezvoltare, în cadrul căreia membrii
familiei, adulţi şi copii, dobândesc abilităţi, deprinderi şi competenţe
de adaptare la solicitările vieţii. Principalele tipuri de abordare vor fi
axate pe soluţionarea situaţiilor de criză, pe prevenţie, remedierea
acestora şi dezvoltarea optimă a personalităţii.
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California,

MODALITĂŢI DE PROMOVARE A ACTIVITĂȚILOR
EDUCATIVE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL GENERAL

Olga BALANICI,
doctorandă, Universitatea de Stat din Tiraspol,
profesor grad didactic superior,
Colegiul politehnic din mun. Bălți
Ce este managementul educațional? Ce este o activitate
educativă?
Cum se realizează colaborarea între actanții
educaționali?
Tipuri de activități educative?

Cuvinte cheie: management, școală, familie, parteneriat,
colaborare, principii, eficientizare, creativitate.
Transformarea educației într-un proces permanent a devenit
un imperativ pentru societate contemporană. Astfel, pentru
realizarea acestui obiectiv se reclamă efortul solidar al tuturor
actanților educaționali: familie, școlă, comunitate, agenți economici
și al tuturor celor implicați pentru realizarea unui management de
calitate.
Din punct de vedere etimologic, originea cuvântului
„management” derivă de la cuvântul latinesc “manus” (mână) şi
semnifică, ca expresie literară, „manevrare”, „pilotare”. Din limba
franceză, a fost împrumutat cuvântul în limba engleză sub forma
15

verbului „to manage” care înseamnă a administra, a conduce, a dirija,
a duce la bun sfârșit. De aici englezii au derivat apoi cuvântul
„manager”, a conduce. Și mai nou cuvântul „manager”- conducător.
Sensul acestui cuvânt cât și semnificația lui ca concept:
proces complex și sistematic din punct de vedere al procesului
educațional, fiind tratat ca un concept multidimensional, care se
structurează printr- o ierarhie cu anumite nivele și anume cel central
ce este legat direct de politica educaţională şi care se bazează pe
anumite elemente strategice, şi managementul clasei de elevi,
avânduși locul în special la nivelul formal al educaţiei şi care, după
spusele cercetătorului R. M. Niculescu „se raportează la conducerea
activităţii şcolare din punct de vedere instituţional, în raport cu
managementul educaţional care se referă la conducerea actului
educaţional în ansamblul manifestărilor sale” [13].
Deci, managementul ca proces constituie o metodologie de
abordare globală, optimă, strategică a activităţii de educative în
procesul educațional.
Managementul educațional contemporan la nivelul clasei
de elevi este folosit în sens larg, pentru realizarea de către diriginte
a tuturor funcțiilor manageriale recunoscute, atât la nivel de
„sarcină” cât și la nivel „uman”: planifică, organizează activitatea
educativă, comunică informațiile științifice și alte tipuri de
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informații, coordonează, îndrumă, ș.a. la nivel mai restrâns
managementul clasei de elevi se referă la anumite funcții
manageriale ale conducerii operaționale, la nivel formal și informal,
a resurselor umane și materiale, informațional, de timp, de autoritate
și putere pentru realizarea finalităților propuse în planul stabilit.
Managementul educațional, după anumiți cercetători ca
Andrițchi V. [3], Guțu Vl. [3], Cebanu L. [7], Cojocaru V. [8, 9],
Socoliuc N. [9], ș.a. autori din domeniul respectiv, care consideră
că managementul educațional are la bază un set de principii care-i
orientează pe manageri/cadru didactic în activitatea sa. Aceste
principii rezultă din analiza și sinteza conținutului educației și al
procesului de învățământ în general.
Aceste principii sunt:
Principiul

comunicării

pedagogice-

mesaj

coerent

direcționat spre subiecții educaționali.
Principiul cunoașterii pedagogice- transferare și mesajului
educațional prin conținuturi de învățare.
Principiul

creativității

pedagogice-

dezvoltarea

și

adaptarea acțiunilor manageriale într- o instituție/clasă de elevi
pentru a obține un proces educațional de calitate.
Principiul eficienței- utilizarea unor strategii, metode și
tehnici care să asigure realizare obiectivelor propuse.
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Principiul motivării – realizarea convingerii, utilizarea unor
strategii de motivare, transmiterea concepțiilor, de a-i determina pe
cei implicați în procesul educațional să participe activ, responsabil
la sarcinile ce le revin, etc, realiazea un climat motivațional pozitiv,
bazat pe încredere, solidaritate, pe principiile echității și toleranței
[1].
Principiul managementului participativ- soluționarea
tuturor problemelor apărute în peocesul de realizare a activităților
din cadrul procesului instructi-educativ. Antrenează membrii
familiei și a comunității în eficientizarea procesului educațional.
Contribuie

la

implicarea

elevilor

în

realizarea/participarea

proiectelor comunitare, realizarea activităților de voluntariat.
Principiul individualizării – vizează două aspecte esențiale:
învățarea continuă respunde nevoilor de formare ale fiecărui elev;
învățarea continuă oferă opurtunități de dezvoltare a individualității
elevului.
Astfel, dacă un cadru didactic abordează toate aceste
principii și le respectă în practica sa pentru realizarea unor activități
educative prin care elevii conștiintezează că doar prin implicarea
activă a lor în actul educațional vor reuși să se formeze ca
personalități cu o pregătire multilaterală, globală, utilă pentru viața
de zi cu zi. Rolul cadrului didactic în activitățile educative este o
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responsabilitate prin cooperare, parteneriat, valorizarea relațiilor
pozitive, umaniste în educație în special pe responsabilizarea
elevului în obținerea propriilor performanțe.
Un factor important în atingerea obiectivelor preconizate este
acentuarea parteneriatelor și îndeosebi perteneriatul şcoală – familiecomunitate.
Parteneriatul şcoală – familie- comunitate este o formulă
pedagogică, noţiune relativ nouă și importantă înserată în domeniul
educaţiei. Cercetătorul S. Cristea consideră că acest parteneriat
reprezintă o latură care „reflectă mutaţiile înregistrate la nivelul
relaţiilor existente între instituţiile implicate direct şi/sau indirect în
proiectarea şi realizarea obiectivelor sistemului de învăţământ: şcoala,
familia, comunitatea locală, agenţi sociali (economici, culturali,
politici, religioşi etc.), factori de asistenţă socială etc.”. [12].
Prin parteneriatul triadă se urmărește realizarea unei
comunicări eficiente între cei trei factori și punerea de comun acord
a sistemelor de valori şi a cerinţelor de la copil. Toate aceste duc la
orientarea și manifestarea principului comunicării pedagogice de
către cadru didactic și anume prin socializare. Deci, un aspect
important este socializarea cu toți actanții educaționali, care se
realizează printr- o serie de procese de învățare deoarece fiecare
partener educațional are numite reguli, principii.
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Dacă ar fi să analizăm din cele expuse mai sus, am evedenția
rolul esențial în acest proces de parteneriat, socializarea în familie
care „am defeni socializarea în cadrul familiei că presupune
existența mai multor componente, după cum urmează:
➢ normativă- transmiterea principalelor norme și reguli sociale;
➢ cognitivă- dobândirea deprinderilor și cunoștiințelor necesare
acțiunii ca adult;
➢ creativă- prin care se formează capacitățile de gândire
creatoare și de a da răspunsuri adecvate situației noi;
➢ psihologică-dezvoltarea afectivității necesare relaționării cu
părinții, cu viitorul partener, cu propriii copii cu alte persoane.” [2]
Autoarea A. Afanas, identifică „un rol important în educație
îl are cunoașterea nevoilor elevilor: fizic, afectiv, de sucritate, de
stimulare a potențialului, înăscut, de direcționare și de control, de
responsabilizare și de indepenență.” [1].
Analizând activitatea educativă cu toți factorii implicați în
desfășurarea procesului educațional se concluzionează că pentru o
relaţie optimă cu părinţii, comunitatea, este nevoie de a îmbina
variate forme şi metode de colaborare a şcolii cu familia şi
comunitatea.
Eficiența activităților educative depinde în mare măsură de
structurile organizatorice în care acestea au loc, deoarece esistă o
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interacțiune dinamică între conținutul/tematica și forma lor de
organizare.
Orice activitate educativă trebuie să includă anumite
secvențe:
➢ Captarea atenției;
➢ Enunțarea scopurilor și obiectivelor urmărite de această
activitate;
➢ Reactualizarea cunoștiințelor și dirijarea învățării;
➢ Obținerea performanței;
➢ Asigurarea conexiunii inverse (feedback);
➢ Evaluarea/concluzii

în

realizarea

finalităților,

obținerea

performanțelor.
În pedagogia modernă putem distinge mai multe tipuri de activități
educative: în funcție de domeniul de dezvoltare; în funcție de arie
curriculară; extrașcolare.
Unele dintre acestea fiind:
➢ lecţii publice pentru părinţi, comunitate astfel au posibilitatea să
cunoască nivelul de pregătire al copilului, deprinderile însuşite,
prietenii acestuia, să se familiarizeze cu metodele şi procedeele
folosite în predare, pot face analize comparative privitoare la copiii
lor;
➢ şedinţele cu părinţii, care oferă acestora ocazia de a se cunoaşte
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între ei, de a acţiona ca o echipă, de a interacționa cu cadrele
didactice, de a discuta aspecte ce țin de programul școlar, de a afla
despre progresele/regresele copiilor, schimbările intervenite; [7].
➢ lectoratele cu părinţii pe subiecte diverse, prin care părinţii
sunt informaţi privitor la importanţa de a cunoaşte personalitatea
ascunsă din copil său, aprecierea corectă a comportamentelor
copiilor, măsuri şi soluţii pentru ignorarea sau limitarea
comportamentelor negative, deasemenea unele tehnici și metode
prin care pot ajuta copilul să învețe mai bine;
➢ consultaţiile individuale (convorbirile telefonice, online)
oferă posibilitatea abordării individualizate a problemelor cu care se
confruntă copilul sau părintele, se pot oferi recomandări, soluții cu
respectarea normei de etică personală, oferirea de conexiuni inverse
în vederea sporirii performanțelor.
➢ Chestionarul (se poate și în format online)

ne permite

obţinerea unor informații privind organizarea colectivelor de elevi,
subiecte abordate pe viitor la ședințe, fedback instantaneu,
așteptările părinților, ș.a.;
➢ activități

organizate

în

instituție

cu

implicarea

părinților/comunității;
➢ activități de consiliere psihopedagogică, în rezolvarea unor
situaţii de conflict, distribuirea materiale informative;
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➢ crearea unui blog, google sites pentru informarea părinților cu
informații adiționale, legi, regulamente, sugestii și exemple de
activități de succes;
➢ excursii, drumeții părinţii pot contribui la organizarea şi
sponsorizarea acestor acţiuni, asigură supravegherea copiilor, trăiesc
emoţii pozitive alături de copilul lor, le oferă modele de
comportament;
➢ expoziţii, portofolii digitale cu lucrări ale copiilor pentru
motivarea, monitorizarea procesului de dezvoltare cât și pentru
feedback constructiv;
➢ serbări școlare – prin care părinții pot descoperi și aprecia
aptitudinele speciale ale copiilor săi, mai mult decât atât oferă
posibilitatea de a implica activ toți participanții procesului
educațional (părinți, copii, bunei, comunitate), [1, p. 54];
➢ ateliere de lucru cu părinții – în cadrul cărora sunt
familiarizate

cu

regulamente,

standarde,

legi,

obligațiuni,

conținuturi, programul de activitate a instituției, finalități.
➢ mese rotunde- cu invitați speciali, personalități notorii, părinți
în calitate de reprezentanți a diferitelor profesii, schimbi de bune
practici, experiențe educaționale, ș.a.;
➢ conferințe științifice – activitate de cercetare ştiinţifică care
este o formă esenţială în educaţia nonformală din învăţământul
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general (îndeosebi la treapta liceală). Promovarea acestei activităţi
este un obiectiv important pentru toate instituțiile educaționale
indiferent că sunt școli, colegii vocaţionale, tehnice, artă, etc.
➢ podcasturi pedagogice- activități educative sub forma unor
emisiune radio pe o temă anume: știință, tehnologie, marketing, ș.a.
Activitățile - emisiune sunt structurate sub formă de episoade
preînregistrare pe care le poți asculta oricând și oriunde. Exemplu,
un podcast despre scris, despre o carte citită, un interviu cu un
personaj literar, etc.
➢ Conferințe de presă simulate, planuri de acţiune, campanii
de petiţionare, activităţi cu caracter intercultural – astfel de
activități educative dezvoltă procesul de comunicare didactică și
anume prin simularea didactică. Activitățile realizate sub acest
format ajută la dezvoltarea personală prin integrarea în comunitatea
umană, activităţi de soluţionare a problemelor comunităţii prin
cooperare şi parteneriat.
➢ Procese judiciare simulate- eficienţa acestor simulări didactice
rezidă anume în faptul că îi atribuie elevului un rol activ în procesul
de instruire. Simularea / jocul de roluri se bazează pe imitarea unor
activităţi

reale,

comportamente

urmărindu-se,
profesionale.

în

principal,

Aceaste

formarea

activități

de

educative

relaţionează exerciţiile /situaţiile, propuse pentru a fi jucate, la
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experienţele trecute sau potenţial-viitoare ale participanţilor.
➢ Întâlniri cu personalități notorii- la mometul actual în practica
pedagogică tot mai des întâlnim activități de acest tip care poartă un
caracter cultural-informativ şi se desfăşoară de cadrele didactice cu
mult interes.
Orice activitate educativă trebuie să țină cont de obiectivele
care urmează a fi atinse în anul școlar respectiv prin diversificarea
activităţilor educative și implicarea activă a elevilor în organizarea
acţiunilor orientate spre sporirea nivelului de cultură generală,
deasemenea identificarea şi dezvoltarea talentelor, aptitudinilor
elevilor (domeniile arte, sport, tehnologii, comunicare, leadership
etc.). O importanță sporită o are dezvoltarea relaţiilor cu
comunitatea, identificarea şi atragerea de noi parteneri în derularea
programelor educaţionale, dezvoltarea în colectiv/comunitate a unor
relaţii bazate pe încredere, respect și toleranţă.
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OPORTUNITATEA DISCIPLINĂRII EMOŢIONALE ÎN
CONTEXTUL SOCIETAȚII MULTICULTURALE
Lilia ȚURCAN-BALȚAT, dr., conf. univ.,
Universitatea de Stat din Tiraspol cu sediul la Chișinău
Rezumat. Conținutul articolului relevă aspecte prioritare
ale valorificării oportunităților disciplinării emoționale pentru
afirmarea culturii toleranței în contextul societății multiculturale.
Acceptarea diversităţii culturilor presupune interacțiuni echilibrate
bazate pe cultură emoțională, generatoare de confort psihologic,
rezultat din eforturile comunicative de disciplinare emoțională în
sensul reconsiderării permanente a convingerilor privind beneficiile
comunicarea tolerantă.
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Cuvinte cheie: disciplinare emoțională, societate
multiculturală, cultura toleranței.
Viaţa socio-profesională a persoanei în contextul comunicării
multiculturale generează apariţia constantă a contradicţiilor,
mobilizatoare pentru soluționarea pertinentă a acestora pe direcția
satisfacerii unor nevoi de afirmare profesională. Atât în ambianţa
socială, cât şi la nivel intrapersonal echilibrul emoțional al
personalității umane este perturbat, parțial restabilit şi din nou
dezechilibrat, fapt ce determină ambivalența stărilor emoţionale,
declanșarea unor procese eminamente interne, subiective, delicate,
unicale şi puternic personalizate, discrete, care por fi trecute cu
vederea. Pornind de la realitatea, că reflectarea lumii obiective în
conștiința umană vizează, pe lângă aspecte cognitive și
atitudinile/convingerile persoanei ca subiect activ în raport cu
fenomenele semnificative pentru el, desprindem ideea, că acestea pot
contribui la satisfacerea nevoilor sau pot bloca aceste procese.
Această latură specială a reflectării lumii în creierul omului
alimentează sfera afectivă.
Trăirile afective apărute pe fundalul multiculturalității se
mulează pe dinamica trebuinţelor, ca mobiluri fundamentale ale
activităţii, devenind efecte ale raportării evenimentelor din lumea
externă la nevoile interne ale persoanei, fiind întotdeauna motivate
de impulsurile generate de satisfacerea sau nesatisfacerea
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trebuinţelor şi provoacă noi impulsuri pentru proiectarea activităţilor
umane. Spectrul emoţional determină manifestări nespecifice şi,
deseori, neconştientizate, stări interne și sursă latentă de lansare a
energiei emoționale. Motivele presupun mobilizarea energiei
manifeste, direcţionate, realizate ca impulsuri efective pentru acţiuni
concrete, păstrează o coloratură emoţională, trăită subiectiv ca o stări
de tensiune internă. Din aceste rațiuni trăirile emoționale pasive
vectorizează către acţiune, devenind factori predispozanți, activatori
şi declanşatori a unor conduite. Cele două entităţi sunt reciproc
convertibile pentru că sunt şi motive, care, o dată stinse, persistă ca
stări emoţionale latente, până când apar din nou condiţiile favorabile
transpunerii lor în comportamente comunicative asertive.
Acceptarea diversităţii culturilor conduce la acceptarea ideii de
coexistenţă a mai multor culturi, la adoptarea multiculturalismului ca
politică de gestionare a diversităţii. Societăţile multiculturale sunt
realităţi, în care oamenii, ce aparţin diferitor grupuri, interacţionează
doar întâmplător sau în cazul unor situaţii specifice. Oamenii de
diferite culturi convieţuiesc în acelaşi spaţiu fără a avea conflicte;
aşadar, toleranţa grupurilor este una de tip pasiv [6, p. 185]. Se
constată, că indiferent de contextul în care se produce, interacțiunea
culturilor poate fi indirectă (prin media, prin importul/exportul de
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produse culturale) sau directă (prin comunicarea indivizilor
proveniți din culturi diferite) [8, p. 27].
În procesul comunicării interculturale cu persoane provenite
din alte culturi, oamenii trăiesc experiențe emoționale noi, provenite
din eforturile de adaptare la noul sistem de semne. Aceste experiențe
alcătuiesc două forme: ciocnirea culturală și șocul cultural, pe care
le descriem în continuare.
a) Ciocnirea culturală are loc în timpul contactelor de scurtă
durată cu o nouă cultură, când individul are timp doar să constate
diferențe între cultura sa și cultura-gazdă, manifestă un interes
moderat față de aceste diferențe, care îl surprind;
b) Șocul cultural se manifestă în timpul contactelor mai lungi
ale individului cu o nouă cultură. Este o reacție la dislocarea
culturală, manifestată ca stare de anxietate ce apare când individul
își pierde sistemul familiar de simboluri. Se manifestă ca
incapacitatea temporară de comunicare acompaniată de stări
emoționale negative (confuzie, neînțelegere, jenă, iritare, frustrare,
rușine, furie) [8, p. 274].
Majoritatea

problemelor

din

societatea

contemporană

(conflictele intra- și interpersonale în grupurile profesionale,
rezistența scăzută la factorii stresori şi violenţa în mediul social)
sunt rezultatul nedisciplinării emoționale și a formării insuficiente a
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culturii tolerante, ceea ce conduce inevitabil la apariția agresivității
și a atitudinilor intolerante.
Multiculturalismul european este o avere potenţială, dacă nu
diminuează sau anulează identitatea fiecărei culturi şi poate fi
convertit într-un veritabil interculturalism, acesta reprezintând un
principiu ce vizează instaurarea modurilor de comunicare, de schimburi, de conexiune între multiplele modele culturale, punând în
relaţie şi în egalitate moduri de gândire şi coduri expresive diferite,
prin potenţarea conştiinţei de contrast. Însăşi conştiinţa identităţii
culturale se fortifică prin depăşirea mediului cultural ale cărui valori
cu greu mai pot fi percepute în propria cultură.
Cercetările înregistrează o diversitate culturală semnificativă
în ultimul timp. Or, societățile se deosebesc nu numai prin modurile
de organizare a relațiilor dintre membri, dar și prin culturile lor [5,
p. 43]. Cultura permite oamenilor să se adapteze condițiilor de mediu
și să supraviețuiască în situații dificile. Culturile nu sunt statice, ele
se transformă în permanență. Analiza schimbărilor culturale pe
termen lung pune în evidență o creștere continuă a diversității [6, p.
121].
Ralierea axiologică la diversitate nu este lipsită totuşi de
apariţia unor conflicte, de situaţii problematice, de punerea în
chestiune a reperelor identitare. Cum se poate percepe şi cum poate
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fi rezolvat dezechilibrul cultural, lingvistic, psihic? Aceasta rămâne
o problemă de rezolvat în continuare.
Asumarea culturii toleranței este întotdeauna dificilă întrucât,
după cum afirmă La Bruyère (2003), implică înaltă omenie, valoare
centrală, care se învăță prin educație, tratată în termeni de
„mentalitate și cultură tolerantă”, pentru a exclude mentalitatea
totalitară, indiferența, agresivitatea și violența. Recunoaștem, că
oamenii sunt intoleranți, fiind „atât de plini de ideile lor, încât nu
mai este loc pentru cele ale altora”.
Promovarea culturii toleranței implică precizarea limitelor
toleranței prin minimalizarea tendinței de absolutizare a acesteia ce
ar putea conduce la expresii de intoleranță, prin decodificarea
semnificației și înțelegerea corectă a toleranței ca responsabilitate,
respect și umanism, care previne încălcarea limitelor toleranței ca
răbdare. Antipod al toleranței - intoleranța, apare în interacțiuni
comunicative agresive și poate fi recunoscută în plan intern la nivelul
sistemului de valori individuale prin atitudini de superioritate în
raport cu ceilalți și în plan extern prin încălcarea evidentă sau subtilă
a drepturilor și libertăților persoanei, serios impediment în
construcția unei societăți tolerante.
Dinamica exprimării sentimentelor reflectă acele cerinţe,
norme, reguli sociale referitoare la cum trebuie şi cum nu trebuie
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exprimate sentimentele. Expresia emoţiei este pusă sub semnul unei
formule sociale. Omul aparţine întotdeauna unui anumit mediu sau
grup social şi, ca atare, el trebuie să se confrunte cu această
problemă: în ce formă, corespunzătoare situaţiei, îşi poate exprima
insatisfacţia, mânia, bucuria, amărăciunea. Omul îşi reglează
exprimarea sentimentelor nu numai pentru a găsi o formulă
acceptată social pentru a le reda, ci, uneori, pentru a-şi ascunde de
alţii trăirile: fie pentru că nu vrea ca alţii să ştie cât de profund
îndrăgostit este el, cât de profundă este tristeţea sa, fie că vrea să-şi
ascundă acele sentimente faţă de care ceilalţi se raportează
neîncurajator (invidie, bucurie răutăcioasă, brutalitate, dispreţ faţă
de alţii). Se poate întâmpla să existe şi o altă finalitate a exprimării
sentimentelor: a acţiona asupra altora pentru ca ei să-i acorde
atenţie, să-1 compătimească, să aprecieze ceea ce cred că simte
omul. Astfel, disciplinarea emoţiilor asigură:
• păstrarea echilibrului în raporturile sociale;
• menținerea conflictelor în limite suportabile;
• manifestarea precauției în expresiile emoționale;
• controlul propriilor emoții;
• dirijarea emoţiilor partenerilor în comunicare;
• managementul impresiilor produse asupra altora [9, p. 52].
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Cultura personalităţii este şi starea, şi rezultatul, şi procesul
producător de însuşire şi creare a valorilor sociale. Ea presupune
nivelul de dezvoltare şi armonie a tuturor componenţilor, formarea
lor în întregime în activitatea profesională. Toate elementele şi
felurile culturii sînt într-o unitate şi interdependenţă. În procesul
pedagogic real profesionalismul se manifestă în unitate cu
manifestările culturale şi morale generale ale personalităţii cadrului
didactic. Unitatea acestor manifestări formează cultura umanitară a
pedagogului.
Comunicarea tolerantă consolidează societatea pluriculturală
asigurându-i funcţionalitate și eficacitate atribuindu-i un caracter
vital pentru prosperarea întregii societăți. Toleranţa presupune
disciplinarea

permanentă

a

propriile

convingeri,

analiza

stereotipurilor de gândire, a ideilor preconcepute pentru ca mintea să
fie pregătită pentru acceptarea opiniilor şi a stilului de a fi diferit de
ceilalţi. Cultura toleranţei este esenţială într-un sistem democratic,
deoarece toleranţa oferă oportunități de acceptare în confruntarea cu
opiniile persoanelor ce acţionează într-o altă manieră.
Din cele expuse putem conchide că şcoala contemporană
recunoaşte că fiecare cadru didactic este înzestrat cu priorităţi ce pot
crea premise pentru capacităţile profesionale.
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Este bine cunoscut faptul că diagnosticarea culturii profesionale
nu poate fi realizată, dacă cadrul didactic nu-şi cunoaşte particularităţile
individuale, disponibilitatea de a se consacra profesiei sale.
În concluzie, promovarea culturii toleranței în comunicarea
interculturală

presupune

conștientizarea

limitelor

toleranței,

excluderea tendințelor de exprimare subtilă sau evidentă a
superiorității culturale, asumarea responsabilităților interculturale, a
respectului reciproc și a impactului acestor factori asupra bunăstării
psihologice. În această ordine de idei, menționăm importanța
valorizării conștiente a unor principii de comunicare interculturală
bazată pe valorile culturii emoționale ce ar putea asigura diminuarea
intensității și menținerea în limite suportabile a conflictelor
interculturale în contextul societății pluriculturale. Or, la ora actuală
devine oportună educaţia cetăţenilor în spiritul coexistenţei
interpersonale, internaţionale, multiculturale şi interreligioase.
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NOI PERSPECTIVE ALE ÎNȚELEGERII TEXTULUI
LITERAR
Daniela BĂDESCU –
Inspectoratul Școlar al Municipiului București
Pornind de la ideea că, într‑o perioadă plină de transformări
cum este aceea pe care o traversează lumea contemporană azi,
afirmăm că literatura trebuie privită din perspective cu totul noi,
perspective pe care le identificăm atât la nivel social, cultural cât și
la nivelul educației.
În acest sens, lectura apare ca o activitate intelectuală de bază
a elevului, desfășurată în cadrul tuturor disciplinelor școlare, dar cu
precădere, în cadrul disciplinelor cuprinse în aria curriculară „Limbă
și comunicare” – limba și literatura română, limbi străine, limbi
materne, literatura universală –, înscriindu-se într-un proces
educațional flexibil și dinamic, implicând activități de înțelegere și
receptare, decodare și interpretare, transformare și producere de noi
sensuri și valori. Finalitățile de bază ale acestui proces de lectură îl
formează atât spectrul larg de competențe specifice (de înțelegere și
receptare, de decodare și interpretare, de comunicare orală și scrisă
etc.), precum și trăsăturile caracteriale, comportamentele elevului –
valori obținute exclusiv prin educația literar-artistică, susține Vl.
Pâslaru.
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Dacă vorbim despre lectură, vorbim implicit și despre
„obiectul” de lucru pe care aceasta îl presupune, Textul.
Conceptul de text este caracterizat printr-o însumare de
trăsături.
Textul literar ca obiect didactic poate fi considerat o secvență
lingvistică

scrisă

sau

vorbită,

care

formează

o

unitate

comunicațională. Fiind o noțiune foarte cuprinzătoare, ea include,
practic, orice mesaj verbal – un articol de ziar, o conversație între
două sau mai multe persoane, un poem, un roman, un studiu
științific, un discurs parlamentar, un interviu etc. Există mai multe
tipuri de texte: texte orale (a căror geneză este concomitentă cu
performarea/rostirea lor), texte scrise (cele literare, note, manuscrise,
articole etc.), texte narative (caracterizate prin construcții enunțiative
și conectori temporali), texte descriptive (caracterizate prin conectori
adverbiali și adjectivali-pronominali), texte poetice (repetiții,
simetrii,

topică

specifică,

limbaj

poetic),

texte

dialogate

(caracterizate prin succesiunea întrebare-răspuns, schimbul de
replici) etc. Pentru ca un text să reprezinte un tot unitar, el trebuie să
satisfacă două condiții esențiale: condiția de coerență şi cea de
coeziune.
Distincția cea mai des operată în interiorul noțiunii de text
este cea de text literar și text nonliterar.
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Textul literar se suprapune, deseori, conceptului de operă
literară având în vedere faptul că este o modalitate de cunoaștere
subiectivă a realității obiectiv/umană, are subtext emoțional și
valoare estetică, iar limbajul artistic (al literaturii artistice), spre
deosebire de cel tehnic, nepublicistic, administrativ, academic etc.,
îi lasă scriitorului o libertate deplină față de normele limbii literare.
Cu toate acestea, textul literar este și el o formă de
comunicare, un mesaj. Dacă poetul, permițându-și toate libertățile
față de normele limbii, nu comunică nimic (o stare, o atitudine, o
trăire, o idee etc.), limbajul/textul rămâne o simplă gratuitate.
Pe de altă parte, textul nonliterar: are scopul de a informa, de
a convinge, de a amuza, de a explica, de a sensibiliza etc., folosind
în acest sens un limbaj adecvat intențiilor vorbitorului.
Modificarea de statut a textului literar este însoțită de o nouă
perspectivă asupra procesului lecturii.
Sub influența teoriilor cognitiviste, capacitatea de a înțelege
un text nu mai este determinată doar de gradul de stăpânire a limbii,
ci și de întreaga structură cognitivă a celui care citește (sintagma
„structură cognitivă” desemnează sistemul de cunoștințe organizate
în categorii de concepte sau reprezintă, în alți termeni, teoria despre
lume a subiectului). Efectele concrete ale acestei perspective s-au
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lăsat văzute în formularea unor strategii de comprehensiune, strategii
de apropriere a conținutului textelor.
Textul literar, ca obiect didactic, comportă elemente
disciplinare și transdisciplinare (fonetică și lexicologie, morfologie,
sintaxă, stilistică, teorie literară, psihologie, pedagogie, sociologie).
Acest fapt necesită înțelegerea textului la diferite niveluri
interdependente și interacţionale: epic, lingvistic și estetic.
Importanța alegerii textelor și a strategiilor de selecție vizează
diversitatea structurilor textuale și proporția corectă literar-nonliterar, diversitatea tematică, valoarea formativă a temelor și
consonanța lor cu orizontul de așteptare al studenților, calitățile
lingvistice și formale ale textelor, precum și nivelul de lizibilitate.
Prezentăm în continuare patru modele de abordare a textului
literar în școală. Aplicând, în funcție de necesitățile didactice, un
model sau altul, profesorul de limba și literatura română va observa
o ameliorare a relației elev–text literar.
Modelul cultural sau istoric
Acest model, care a devenit dominant în a doua jumătate a
secolului al XIX-lea, este prezent în școală și pentru un anumit tip
de texte acest model este eficient.
Conform acestui model, profesorul de limba și literatura
română urmărește îmbogățirea orizontului cultural al elevilor.
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Textele propuse pentru studiu fac parte din canonul literar, în cadrul
lecțiilor textele se discută cu referire la biografia autorului sau la
curentele literare și la trăsăturile acestora. Acest model accentuează
canonul literaturii naționale și, implicit, formarea mândriei naționale
al elevilor. Astfel pot fi predate/învățate textele lui Ion Druță.
În secolul al XX-lea, s-au dezvoltat alte trei modele. Dar
modelul cultural nu și-a pierdut importanța.
Modelul lingvistic
Unii numesc acest model analitic. Educația elevilor nu este
în primul rând enciclopedică, ci estetică și se urmărește formarea
conștiinței estetice a cititorilor. Opera literară, conform acestui
model, este văzută ca o construcție autonomă care, în practica
didactică, are trei modalități de interpretare:
- ca analiză stilistică a textelor literare;
- ca lectură hermeneutică având ca scop o înțelegere profundă
a sensurilor textului, în special a nivelului simbolic;
- ca analiză structurală a textului, elevii descoperă structura
textului literar, genurile și speciile, tema și personajele textului.
Modelul social
Acest model apare în anii 70, scopul fiind dezvoltarea
conștiinței sociale a elevilor. Se consideră că literatura oferă diverse
modele de construcție a realității. Din punct de vedere didactic,
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abordarea se bazează pe discuții și reflecții pe marginea textelor
studiate. Învățătorul îl învață pe elev să citească printre rânduri, să
descopere ideologia ascunsă a unor texte și să discute deschis despre
poziția morală sau politică prezentă în text. Este mai grea evaluarea
în cazul acestui model, pentru că se va pune accent pe competența
de comunicare și pe corectitudinea exprimării ideilor, a punctelor de
vedere, a argumentelor pe care le prezintă elevii.
Modelul orientării spre cititor
Spre sfârșitul secolului al XX-lea, acest model devine foarte
important. El presupune o abordare a lecturii în care profesorul pune
accent pe efectul pe care textul îl are asupra elevului-cititor. Scopul
principal este dezvoltarea personală a elevilor. Această paradigmă
este cunoscută și sub denumirea de modelul dezvoltării personale
sau experiența lecturii. Profesorul încearcă să creeze situații de
învățare prin care elevii să devină conștienți de valorile cognitive sau
emoționale pe care le activează lectura textului, să provoace
răspunsuri/reacții personale ale elevilor față de textele citite.
Desigur, fiecare profesor de română se raportează la un
model sau altul în funcție de scopul pe care îl urmărește dar mai ales
de tipul de text propus la oră. Unele fragmente din literatura
națională sunt adevărate opere de artă prin patrimoniul cultural pe
care îl reprezintă (opera lui Ion Druță), alte fragmente prezintă
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interes din punctul de vedere al structurii sau modurilor de expunere
(romanele lui Camil Petrescu), pentru unii elevi lectura textelor
literare este un mijloc de înțelegere a unor fenomene sociale largi
(romanele istorice), iar pentru o bună parte din elevi – lectura este
pasiune, prin lecturi aceștia își modelează personalitatea. Este
evident faptul că aceste modele pot coexista și pot fi aplicate
consecutiv sau concomitent de profesorii de română.
Este important să prezentăm, în această ordine de idei, și
rolurile pe care și le asumă cititorii – elevi în cadrul diferitor texte.
Cea mai interesantă clasificare pare a fi clasificarea lui Appleyard
(1994), bazată pe o teorie centrată pe cititor:
1. Cititorul naiv (preșcolarii, școlarii de vârstă mică sunt mai
mult ascultători decât cititori, ei nu deosebesc încă ficțiunea de
realitate).
2. Cititorul–erou/eroină (în timpul lecturii elevii se identifică
cu personajele din universul ficțional; literatura este concepută ca o
alternativă a vieții cotidiene).
3. Cititorul gânditor (adolescenții citesc pentru a înțelege mai
bine lumea și pe ei înșiși).
4. Cititorul interpret (elevii care studiază literatura în mod
sistematic, ei învață să abordeze analitic un text, pot folosi concepte
din teoria literară, pot realiza contextualizări).
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5. Cititorul pragmatic (e cititorul care savurează lectura, se
identifică cu personajele, evaluează o anumită atitudine despre
lume).
Desigur că profesorul de română va depune efort sporit
pentru a-i ajuta pe elevi să înțeleagă ceea ce citesc. În anul 2011,
Giasson a propus o strategie care se bazează pe cinci tipuri de
procese. O astfel de abordare are avantajul că mizează pe o implicare
activă și conștientă a elevilor în lectură și îi formează pentru a deveni
cititori competenți și conștienți. Giasson menționează că această
abordare e binevenită în gimnaziu, când elevii își pot structura o
manieră de lectură care să le ofere șansa de a înțelege ceea ce citesc
și de a se bucura de lectură. Profesorul de română va avea în vedere
următoarele etape:
1. Definirea strategiei și precizarea utilității ei. Profesorul le
propune elevilor strategii de lectură și comprehensiune în funcție de
text și particularitățile acestuia.
2. Explicarea procesului. Profesorul le explică elevilor pe
parcurs elementele de structură ale textului, formulează ideile
principale împreună cu clasa.
3. Interacțiunea cu elevii și ghidarea lor pentru a stăpâni
strategia. Profesorul va oferi indicii, le va oferi feedback.
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4. Dezvoltarea autonomiei elevilor în folosirea strategiei.
Dacă una din strategii nu este clară și nu dă rezultat, profesorul o va
schimba, se va consulta cu elevii pentru aplicarea altei strategii de
lectură și comprehensiune a textului.
Abordarea receptării textului în școală nu poate fi realizată
fără o lectură profundă, dar pentru ca lectura să fie atrăgătoare, să
provoace discuții și analize pertinente, profesorul va încerca să le
ofere elevilor mai multe perspective de lectură, în funcție de țesătura
textului, de complexitatea și valoarea acestuia. A folosi o singură
strategie sau abordare înseamnă a-i demotiva pe elevi să citească.
Vom prezenta în cele ce urmează câteva strategii de receptare a
textului literar, desprinse din Didactica Florentinei Sâmihăian:
1. Abordare psihologică
Profesorul folosește lentilele psihologiei pentru a observa
motivațiile autorului sau ale personajului însuși. Cel mai frecvent
sunt aplicate teoriile lui Freud (despre cele trei părți ale minții –
inconștient, ego și super-ego – sau despre complexul oedipian).
Această abordare ar spori interesul pentru lectura romanelor
psihologice, Pădurea spânzuraților, de exemplu.
La studierea romanelor de iubire s-ar aplica, de exemplu,
teoria triunghiulară a iubirii a lui Sternverg (1986), care clasifică
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iubirea în opt categorii pornind de la trei componente de bază ale
relațiilor interpersonale: intimitatea, pasiunea, angajamentul.
Avantajele abordării psihologice sunt gata să-i ajute pe elevi
să înțeleagă personajele, dar, în așa fel, se vor cunoaște și pe ei înșiși,
căci, inevitabil vor să identifice și la ei trăsăturile menționate.
Această abordare poate fi aplicată la studierea romanelor Ion sau
Baltagul.
2. Perspectiva arhetipală
Arhetipul reprezintă un model, o schemă recognoscibilă și
este folosit pentru a descrie structura unui text. Arhetipurile reflectă
moduri universale de a vedea lumea. Ele se referă la teme arhetipale
precum călătoria eroică, căutarea tatălui și provoacă un răspuns
puternic al cititorului. O abordare de acest fel poate fi folosită pentru
romanul Creanga de aur, de Mihail Sadoveanu.
3. Abordarea structurală
Inspirată de structuralism, această abordare presupune o
gramatică a literaturii. Este una dintre abordările frecvent aplicate în
școală, în special pentru analiza textelor lirice. Elevii descoperă
diferitele niveluri de structură ale textului: fonetic, semantic,
sintactic. Această abordare îi ajută pe elevi să analizeze în
profunzime textul liric, descoperind toate subtilitățile acestuia,
respectiv, descoperind frumusețea cuvântului scris.

46

Bibliografie
1. Bocoș M., Didactica disciplinelor școlare, Paralela 45, Pitești,
2007.
2. Ilie, Emanuela, Didactica limbii și literaturii române, Polirom,
2014.
3. Ilie, Denisa, Ghid practic de literatură, clasele V-VIII, Editura
CARAMIS, Pitești, 2014.
4. Minder, Michel, Didactica funcțională:obiective, strategii,
evaluare. Chișinău, Cartier, 2003.
5. Panfil , Alina, Limba și literatura română în gimnaziu. Structuri
didactice deschise, Editura Paralela 45, Pitești, 2004.
6. Sâmihăian, Florentina, O didactică a limbii și literaturii române.
Provocări actuale pentru profesor și elev, Editura Art, 2014.

47

RECENZIE LA MONOGRAFIA „STILUL EXISTENȚIAL.
PARADIGMĂ ȘI TRANSFIGURĂRI AXIOLOGICE”,
AUTOARE AURELIA BEȚIVU
Maia BOROZAN, prof. univ., dr. hab.
Lilia ȚURCAN-BALȚAT, conf. univ., dr.

Abstract. The present paper provides a review of the scientific
monograph which reflects the results of the pedagogical research
obtained within the doctoral thesis, publicly defended on June 18,
2021, elaborated by Mrs. Aurelia Bețivu, university lecturer, author
of 16 scientific publications on axiological orientation of
adolescents’ personality from the perspective of adolescents’
lifestyle formation.
Key concepts: contemporary lifestyle, adolescents, values-based
education, global education crisis and values crisis.
În contextul actual al preocupărilor comunității științifice
privind educația prin și pentru valori a adolescenților, genericul
monografiei este de mare importanță și relevanță socială. Importanță
pedagogiei existențiale, în general, și a stilului existențial, în special,
este argumentată prin dezideratele educației contemporane privind
formarea armonioasă a personalității, stipulate în documentele de
politici ale educației în context național (Strategia națională de
dezvoltare „Moldova 2030”, pe plan mondial - Agenda de
Dezvoltare Globală - 2030 și Acordul de Asociere Uniunea
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Europeană – Republica Moldova pentru „creșterea standardelor de
viață” etc.), confirmate prin ideea lansată despre impactul „formării
unui sistem de valori și a unor competențe-cheie pentru învățarea pe
tot parcursul

vieții (competențe sociale și civice) ce permit

personalității umane să participe activ la viața socială și asigură
bunăstarea personală”. Autoarea a realizat o investigaţie
interdisciplinară pentru formularea unor răspunsuri articulate la
probleme stringente ale societății contemporane și ale adolescenților
care presupune responsabilizarea societății

pentru educația

axiologică în perspectiva formării personalități integre, active și
creative.
Cercetarea pedagogică, descrisă în cadrul monografiei, își
definește oportunitatea din perspectiva problemelor cu care se
confruntă adolescenții în societatea contemporană, marcată de criza
mondială a educației, care a determinat consolidarea crizei valorilor.
Logica cercetării și soluțiile la problema identificată este construită
de autoare și descrisă etapizat în conținutul monografiei. Realizând
o analiză amplă a situaţiei în domeniul cercetării, autoarea
demonstrează teoretic, că problematica cercetării (educația
axiologică a adolescenților) vizează demotivarea adolescenților
pentru învățarea stilului exitențial contemporan al adolescenților
(SEC), ce apare pe fonul crizei valorilor general-umane. Se constată
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insuficiența elucidării științifice la nivel de structură și conținut a
SEC al adolescenților și incoerențe în clarificarea semnificației
științifice a conceptului vizat, fapt ce a generat formularea de către
autoare a unei proprii definiții a SEC.
Concepția cercetării reflectă o viziune sistemică asupra
formării stilului existențial la adolescenți. Apreciem înalt faptul, că
investigaţia este bine conceptualizată şi fundamentată teoretic și se
constată precizia, relevanţa şi pertinenţa reperelor epistemologice ale
cercetării, caracterul adecvat al metodologiei demersului teoretic și
a

parcursului

experimental,

corectitudinea

și

fidelitatea

interpretărilor științifice. Scopul cercetării teoretico-experimentale
angajează studiul istoric şi logistic al limbajului pedagogic specific
pedagogiei existențiale validat epistemologic prin explorarea unor
resurse specifice valorificate interdisciplinar.
Fundamentarea teoretică și conceptuală a cercetării, logic
descrisă în Capitolul 1 și 2, echilibrat prezentată în cuprins și
întemeiată științific prin analiza consacrată a situaţiei în domeniul
cercetării, asigură un cadru argumentativ suficient elucidat în
parcursul investigațional. Textul științific este axat pe dezvăluirea
subcapitolelor anunțate în cuprins. În conținutul monografiei
autoarea asigură o bază teoretică solidă prin referințe fidele la autori
consacrați în cercetarea fenomenului vizat pe plan global și în plan
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național. Analiza situației în domeniu, descrisă în Capitolul 1
„Repere teoretice privind stilul existențial”, este realizată în baza
unor abordări științifice ale existenței umane, ale stilului existențial
și ale calității vieții prin consultarea unor surse relevante temei,
actuale și concludente. Interpretarea orientărilor științifice în
evoluția conceptelor operaționale ale cercetării, anterior menționate,
au condus la evidențierea valorilor prioritare ale stilului existențial
contemporan din perspectiva indicatorilor calității vieții. Reperele
teoretice determinate și descrise în capitolul 1, pornind de la
constatarea că, deși literatura filosofică, psihologică și sociologică
interpretează modele ale stilului de viață, la ora actuală, nu s-a ajuns
la un consens privind structura și conținutul stilului existențial
contemporan.
Monografia conține valori științifice originale, definindu-și
caracterul inovativ prin noile cunoștințe științifice privind
indicatorii, descriptorii și valorile SEC, obiectivate în Capitolul II
unde se descrie cadrul conceptual al stilului existențial contemporan
(criteriile de evaluare a SEC) în care sunt prezentate la nivel de
conținut științific Modelul conceptual al stilului existențial
contemporan, necesare pentru a formula/preciza comportamentele
axiologice specifice ale adolescenților în situații pedagogice
concrete. Valorile menționate sunt descrise în conținutul amplu al
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Capitolului 2 „Axa conceptuală a stilului existențial contemporan în
contextul crizei valorilor” care prezintă caracteristicile crizei
mondiale a educației și cercetarea empirică preliminară, desfășurată
pe un eșantion reprezentativ de adolescenți, organizată cu scopul
identificării preocupărilor axiologice ale adolescenților în contextul
crizei valorilor. Modelul

conceptual al stilului existențial

contemporan al adolescenților este elaborat în vectorilor:
psihofiziologic, motivațional și social, indicatorilor SEC devenind
variabile ale cercetării empirice.
Semnificația teoretică a cercetării descrise în monografia
expertizată este confirmată de: elucidarea abordărilor teoretice și a
modelor de existență umană, de identificarea orientărilor științifice
în evoluția conceptului de stil existențial, descrierea caracteristicilor
crizei mondiale a educației, de elaborarea noilor cunoștințe științifice
privind stilul existențial al adolescenților (Modelul conceptual al
stilului existențial contemporan, definirea conceptului de stil
existențial contemporan, formularea indicatorilor, descriptorilor și a
valorilor stilului existențial contemporan), criteriile de evaluare a
stilului existențial al adolescenților.
Textul

științific

al

monografiei

constituie

dovada

profesionalismului pedagogic al autoarei, a unui volum de muncă
enormă, tipică unei cercetări pedagogice fundamentale, cu elemente
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de investigație empirică, generatoare de date relevante privind stilul
existențial al adolescenților. Metodologia valorificării preceptelor
teoretice ale cercetării (Modelul conceptual al SEC) este descrisă în
Capitolul 3, autoarea prezentând datele experimentale ce rezultă din
aplicarea experimentală a Programului strategic de formare a SEC
la adolescenți, acompaniate de valoroase concluzii ce reflectă
raționamente științifice de aplicabilitate praxiologică imediată atât în
învățământul general, cât și în mediul universitar.
Calitatea metodologică a cercetării este reprezentată de
cercetarea experimentală ce corespunde problemei studiate, rezultă
din specificul dezvoltării personalității în adolescență și din aria
largă a dificultăților de autodeterminare și autoedificare a
personalității

adolescenților.

Metodologia

investigației

încorporează metode de analiză cantitativă și calitativă (analogii
euristice, modelarea, experimentul pedagogic, ghidul de interviu,
ancheta, sondajul de opinie, chestionarul ş. a). Experimentul
pedagogic este conceput şi realizat pe un eşantion reprezentativ
(total – 340 subiecți), dezvăluit prin multiple forme de activitate,
autoarea valorificând excelent strategii didactice ce asigură dinamica
pozitivă a valorilor stilului existential al adolescenților.
Capitolul 3. „Parcursul experimental al formării stilului
existențial al adolescenților” conține demersul experimental al
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evaluării stilului existențial al adolescenților, pentru care au fost
elaborate anumite instrumente de cercetare (Tehnica Check-List,
valori ale stilului exiastențial, adaptată după A. Dragu, chestionarul
și ancheta), prezintă datele rezultate din evaluarea stilului existențial
al adolescenților din perspectiva cadrelor didactice și a
adolescenților care au generat date semnificative autodeterminarea
adolescenților. Conținutul monografiei permite a urmări validarea
experimentală a Programului strategic de formare a stilului
existențial al adolescenților, pentru realizarea căruia doamna
Aurelia Bețivu a creat resurse curriculare necesare (curriculum
disciplinar, note de curs și altele) publicate pentru necesitățile
cadrelor didactice universitare și a masteranzilor, aplicarea cărora au
stimulat formarea la adolescenți a stilului existențial. Din categoria
resurselor pentru activitățile didactice școlare și universitare fac
parte și notele de curs, crearea unor platforme de comunicare
informațională a adolescenților etc.
Logica prezentării datelor experimentale, elucidate în
reprezentări grafice, reflectă corectitudinea definirii variabilelor
cercetării SEC. Datele obținute din aplicarea Programului strategic
de formare a valorilor stilului existențial al adolescenților în
perioada anilor 2016-2019 pe un eșantion de 112 subiecți:
adolescenți - elevi din clasele a XI și a XII, Liceul Teoretic „Nicolae
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Casso” din Chișcăreni, Sângerei și Liceul Teoretic Republican „Ion
Creangă” din Bălți și adolescenți-studenți de la anul I și II, USARB
și prezentarea comparată a nivelurilor de formare a valorilor stilului
existențial al adolescenților (la etapele de constatare-validare), a
gradului de pregătire profesională a cadrelor didactice pentru
educația axiologică și descrierea etapelor de formare a profilului
valoric al stilului existențial al adolescenților, constituind obiectivele
studiului experimental. Impulsionat de rezultatele obținute în cadrul
experimentului la etapa de diagnosticare pedagogică, demersul
formativ a facilitat conștientizarea importanței învățării sociale a
SEC de către adolescenții- elevi și adolescenții- studenți, profesori și
părinți. Concluziile generale și intermediare reprezintă deducții
teoretice fondate de argumente experimentale.
Valoarea aplicativă a cercetării, descrisă în monografie, se
desprinde din compararea datelor de la etapa constatare și de validare
ale grupului experimental, care a generat argumente experimentale
privind eficiența programului de formare referitoare la: direcțiile
metodologiei educației prin și pentru valori din perspectiva
problematicii lumii contemporane, instrumentele de evaluare a
stilului existențial al adolescenților, evaluarea stilului existențial al
adolescenților din perspectiva cadrelor didactice și a adolescenților,
elaborarea și validarea experimentală a Programului strategic de
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formare a stilului existențial al adolescenților și formularea
concluziilor

științifice

privind

praxiologia

formării

stilului

existențial la adolescenți.
Relevant este faptul, că Aurelia Bețivu a activat în cadrul
proiectelor instituționale universitare (fapt reflectat în CV), unde șia publicat principalele valori ale cercetării (capitol de monografie,
articole în reviste științifice și comunicări la simpozioane
internaționale și naționale). Aceasta constituie dovada acceptării de
către comunitatea științifică a valorilor teoretice și practice produse
în cadrul cercetării și descrise în monografie.
Calitatea științifică a textului este asigurată de cadru teoretic și
conceptual, de complexitatea teoretico-practică a problemei
cercetate, de corectitudinea și logica cercetării, de succesiunea
valorică a textului științific, descris coerent în Capitolele 1 și 2, de
furnizarea unor repere teoretico-metodologice, relevante teoriei
generale a educației, de logica cercetării experimentale și de
construcție și dezvoltare curriculară (curriculum disciplinar, note de
curs, crearea unor platforme de comunicare informațională
prezentate în Capitolul 3) acestea reprezentând partea metodologică
consistentă a monografiei, consumată pentru argumentarea prin date
experimentale comparate a eficienței programului de formare.
Textul științific al monografiei conține suficiente valori teoretice și

56

praxiologice cu evident caracter inedit (Modelul conceptual al
stilului existențial contemporan și Programul strategic conceput
pentru formarea/consolidarea stilului existențial al adolescenților),
integrate în practica educației universitare, începând cu anul 2016
până în prezent, prin cursuri universitare specifice prin care pretenta
promovează finalități și conținuturi specifice formării stilului
existențial contemporan la adolescenți și în învățământul general
prin valorificarea unr resurse metodologice (note de curs) și resurse
electronice.
Rezultatele cercetării

teoretico-practice confirmă ipoteza

cercetării și conțin dovezi privind soluționarea unei probleme
științifică importante în domeniu de cercetare, confirmată prin
dinamica pozitivă a valorilor stilului existențial al adolescenților și
se înscrie în aria investigațiilor privind pedagogia existențială și
pedagogia culturii emoționale. Apreciem înalt relevanţa concluziilor
la capitole și a concluziilor generale.
În concluzia avizării monografiei, expunem întemeiat
convingerea, că monografia constituie o cercetare fundamentală în
domeniul științelor educației (Teoria generală a educației), care își
definește identitatea științifică prin consistenţa rezultatelor teoretice
obținute în cercetare şi prin gradul sporit de aplicabilitate pedagogică
în contextul învățământului general și superior. Argumentele expuse
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privind calitatea studiului teoretico-experimental al SEC al
adolescenților este și dovada unor caracteristici ale personalității
autoarei: entuziasmul de cercetător, coerența activităților de
cercetare și nivelul înalt de cultură profesională, acestea constituind
argumente pentru a recomanda spre publicare monografia
elaborată de doamna Aurelia Bețivu.

DIMENSIUNEA EPISTEMOLOGICĂ A PEDAGOGIEI LUI
G.G.ANTONESCU
Ionela BRINZĂ, doctorandă,
UPS „ION CREANGĂ”, CHIȘINĂU
G.G. Antonescu fondatorul „Şcolii pedagogice de la
Bucureşti”, pornește de la analiza istorică şi continuă prin fixarea
răspunsurilor la cele mai importante probleme studiate de pedagogia
generală – obiectul de cercetare – educaţia; normativitatea
(principiile specifice); metodologia de cercetare; limbajul specific
pedagogiei, elaborarea conceptului de şcoală formativ-organicistă,
special pentru proiectarea unei reforme autentice a sistemului de
învăţământ din România în perioada 1920-1940.
Cercetarea pe care o propune este una fundamentală, bazată pe
resursele superioare ale investigaţiei istorice. Doar astfel pot fi
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sesizate cele mai importante probleme ale pedagogiei contemporane.
În cartea din 1923, intitulată „Din problemele pedagogiei moderne”,
G.G. Antonescu, pleacă de la analiza critică a ceea ce el numeşte
„moda în pedagogie” care exercită influenţe negative pentru că ea „e
foarte accentuată în periferie (…) devenind mai violentă, deci mai
periculoasă, acum după război”. În acest context este importantă
„puterea de rezistenţă şi reacţiunea inhibatoare” a organismului
central care trebuie fundamentat filozofic la nivel de pedagogie
generală. În lipsa acestui fundament reacţia la moda în pedagogie
„este foarte redusă”. Astfel încât „cedăm uşor capriciilor de moment
şi tentaţiilor care ne vin din mediul înconjurător” (G.G. Antonescu,
1923, p.5).
În cazul pedagogiei româneşti interbelice „moda acordă
dreptul la suveranitate exclusiv curentelor şi oamenilor noi”. Moda
conduce tendinţa foarte periculoasă de a ignora complet „faptul
evident că pedagogilor clasici le datorăm principiile fundamentale
ale pedagogiei contemporane”. Mai mult decât atât, observă G.G.
Antonescu „chiar aşa-zisele „curente noi” îşi au originea în
pedagogia clasică modernă” (Ibidem, p. 6). G.G. Antonescu,
evidenţiază problemele importante ale pedagogiei contemporane pe
care pedagogia generală, trebuie să le rezolve apelând la cercetarea
fundamentală, istorică (principiile fundamentale ale pedagogiei lui
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Comenius şi Rousseau, ale pedagogiei morale a lui Kant, ale
idealului pedagogic promovat în pedagogia germană etc.) şi la
analiza dimensiunilor esenţiale ale educaţiei, referitoare la educaţia
morală şi la educaţia estetică, dar şi la „organizarea şcolară” care
trebuie să asigure „simplificarea programelor de învăţământ,
pregătirea corpului didactic, unitatea organică” a tuturor treptelor de
învăţământ (ibidem, p. 272).
Cartea „Istoria pedagogiei. Doctrinele fundamentale ale
pedagogiei moderne” (Editura Casa Şcoalelor, 1927) este rodul unei
cercetări istorice fundamentale. Mai mult decât atât considerăm că
studiul introductiv, intitulat „Pedagogia nouă faţă de pedagogia
trecutului” constituie un excepţional model de cercetare istorică,
valabil şi astăzi. Este promovată cu consecvenţă o metodologie a
cercetării istorice, indispensabilă în cadrul oricărei ştiinţe în general,
în pedagogie, în mod special. Actualitatea pedagogiei lui G.G.
Antonescu este evidentă. Autorul critică aspru „credinţa falsă a
câtorva pedagogi şi mai ales a multor diletanţi din timpul nostru că
pedagogia trece printr-o perioadă de revoluţie şi că, prin urmare,
toate principiile şi metodele vechi urmează să fie nesocotite pentru a
face loc unor principii şi metode cu totul „noi”. Analiza istorică
amplă realizată de G.G. Antonescu – cu referinţe substanţiale la
„pedagogia şi filozofia” lui Locke, Comenius, Rousseau, Kant,
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Pestalozzi, Herbart, Spencer – probează că „de fapt pedagogia
timpului nostru e rezultatul unei îndelungate evoluţii”. În cadrul ei,
„principiile pedagogice, pe care le aplicăm azi, s-au dezvoltat din
idei concepute altă dată”. De aceea, trebuie „să urmărim această
evoluţie, precum şi condiţiile sociale şi culturale în care ea s-a
efectuat” (Ibidem, p. 3; pp. V-XII).
Pedagogia generală elaborată de G.G. Antonescu, este rodul
unor cercetări pedagogice fundamentale bazate pe resursele
investigaţiilor istorice amintite şi valorificate de autor în majoritatea
lucrărilor sale. Studiul introductiv – intitulat „Şcoala care ne trebuie.
Şcoala formativ-organicistă” – atrage atenţia supra importanţei
problemelor generale ale educaţiei care nu pot fi rezolvate decât prin
resursele epistemologice şi morale superioare ale cercetării
pedagogice fundamentale, în cadrul căreia investigaţia istorică,
sincronică şi diacronică, îndeplineşte un rol foarte important. Pe
această cale poate fi combătută o tendinţă extrem de periculoasă,
persistentă la nivelul publicului interesat de situaţia învăţământului,
dar şi la nivelul unor politicieni ai educaţiei care „au pretenţia de a
cerceta o anumită problemă în mod izolat”, de a suprapune
problemele speciale, particulare, peste cele generale. Normativitatea
unei cercetări pedagogice fundamentale constă în recunoaşterea
faptului că „nu putem soluţiona problemele speciale – bacalaureatul,
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anul pregătitor pentru universitate, programele şi manualele şcolare
etc. – până nu vor stabili principiile fundamentale”. Astfel, „dacă
voim să luăm o atitudine hotărâtă şi corectă în orice problemă de
învăţământ, indiferent care ar fi ea, să fim mai întâi lămuriţi asupra
câtorva principii mari, care trebuie să stea la baza învăţământului
de toate gradele” (Ibidem, p. XV)
Pedagogia generală a lui G.G. Antonescu, include, în spirit
herbartian, trei mari domenii:
1) Fundamentele pedagogiei care abordează următoarele
probleme: a) definirea educaţiei şi a pedagogiei; b) educabilitatea
cu accent pe „posibilitatea educaţiei” în contextul „evoluţiei
educabilităţii”; c) relaţia dintre teorie şi practica pedagogică; d)
idealul educaţiei, ca finalitate de maximă generalitate, analizat ca
„ideal integralist”, proiecta prin „sinteza individualului cu socialul”
posibilă prin educaţie, susţinută prin „valori morale şi religioase”
superioare.
2) Teoria învăţământului sau Didactică generală care
abordează următoarele probleme: a) educaţia intelectuală, tratată din
perspectivă pedagogică (vezi „raportul dintre cultura formativă şi
cultura materială”, dintre „cultura generală şi profesională); b)
condiţiile psihologice ale învăţământului (intuiţia, atenţia şi
oboseala, memoria); c) condiţiile obiective ale învăţământului –
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materia de învăţământ, modul de transmitere a cunoştinţelor prin
„metodele de învăţământ”; d) procesul învăţării, apropiat de treptele
herbartiene, care include: pregătirea aperceptivă, tratarea, asocierea,
generalizarea, aplicarea; e) prezentarea unor planuri de lecţie.
3) Teoria educaţiei care abordează următoarele probleme: a)
educaţia morală („exercitarea voinţei ca organ executiv în actul
moral”; formarea caracterului ca obiectiv general, realizabil prin
activităţi practice; „îndrumarea morală a voinţei”; evoluţia educaţiei
morale în „curentele pedagogiei contemporane”); b) educaţia
estetică (importanţa artei; formarea atitudinii estetice; mijloacele
educaţiei estetice); c) raportul dintre educaţia estetică şi educaţia
morală; d) raportul dintre educaţia estetică şi educaţia intelectuală
(Ibidem, vezi pp. VII-XI).
Fundamentele epistemologice ale pedagogiei pot fi identificate
dacă urmărim modul în care G.G. Antonescu stabileşte:
1) Obiectul de studiu specific pedagogiei este educaţia. În
această perspectivă pedagogia „este ştiinţa educaţiei”. Obiectul ei de
cercetare specific este educaţia care „face diferenţa între organismul
natural şi organismul social” al fiinţei umane. Educaţia urmăreşte
creşterea individuală şi socială a omului, acţionând în două forme ca
„influenţa neintenţionată”, dar mai ales ca „influenţă intenţionată”.
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„Influenţa intenţionată este ceea ce numim educaţie” (Ibidem, p. 9;
vezi pp.3-9).
În definirea şi analiza educaţiei un criteriu valoric important
este cel al idealului educaţiei, conceput de G.G. Antonescu drept
„ideal integralist”, necesar ca „mijloc pentru integrarea omului în
societate” (vezi idealul politic, idealul religios, idealul utilitarist /
economic) şi ca scop individual (idealul intelectualist, idealul
sentimentalist, idealul moral). Rolul determinat în procesul de
constituire şi de activare al idealului integralist al educaţiei revine
„valorilor morale şi religioase”; ele contribuie decisiv la „formularea
– şi realizarea – idealului integrativ”.
Pe de altă parte, în plan pedagogic, „sinteza individualului cu
socialul” este realizabilă prin educaţia naţională, proiectată şi
promovată la toate nivelurile sistemului de învăţământ (Ibidem, vezi
pp. 85-113).
2) Metodologia de cercetare specifică pedagogiei este
dependentă de specificul pedagogiei ca „ştiinţă dependentă de
psihologie, sociologie, fiziologie etc.”. În acest context metodologia
de cercetare a pedagogiei se bazează pe:
a) metoda inductivă, preluată din ştiinţele naturii; aceasta nu
înseamnă însă că „pedagogia este o ştiinţă eminamente inductivă”;
metoda inductivă este utilizată pentru cunoaşterea realităţii empirice
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prin observaţie sistematică şi prin experiment direct şi indirect,
individual şi colectiv;
b) metoda deductivă, necesare pentru elaborarea finalităţilor
educaţiei a idealului educaţiei, a modelelor de educaţie morală,
intelectuală, estetică etc.; în această perspectivă, pedagogia este o
ştiinţă care îşi elaborează discursul pe „un proces metodic deductiv”,
acţiunile proiectate depinzând prioritar de „criteriul celui care alege”
în calitate de proiectant (Ibidem, pp.53-56):
c) metoda psihanalitică, preluată din medicină, utilizată pentru
rezolvarea unor situaţii speciale, valorificând la nivel pedagogic
unele „principii fundamentale ale psihanalizei” (Ibidem, vezi pp. 6481).
3) Normativitatea pedagogiei este dependentă de „valoarea
pedagogiei ca ştiinţă care trebuie să propună un sistem de adevăruri
generale şi necesare”. Ea este construită şi se bazează „pe o serie de
principii care au devenit legi, care au deci caracterul de generalitate
şi necesitate”: a) principiul trecerii de la concret la abstract, de la
intuiţie la noţiuni abstracte; b) principiul asimilării cunoştinţelor noi
prin intermediul cunoştinţelor vechi; c) principiul fundamentării
educaţiei voinţei pe baza deprinderii etc. Aceste principii care nu
sunt definitive au calitatea unor legi probabilistice necesare pentru a
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putea susţine „caracterul de ştiinţă al pedagogiei” (Ibidem, vezi pp.
52, 53).
Referinţe bibliografice:
1.Antonescu G.G. Din problemele pedagogiei moderne. București:
Editura Cartea românească. 1923. 271 pag.
2.Antonescu G.G. Istoria pedagogiei. Doctrinele fundamentale ale
pedagogiei moderne. București: Editura Casa Şcoalelor, 1927.570 p.
3.Antonescu G.G. Pedagogia generală, ediţia a III-a. București:
Editura Scrisul Românesc, 1941. 578 pag.

PRINCIPLES OF SELECTING EFL INSTRUCTIONAL
MATERIALS FROM THE INTERNET
Tatiana BUSHNAQ,
Ph.D., Associate Professor,Independent Researcher, Jordan
Abstract. Creșterea rapidă a ratei de difuzare a internetului în
ultimele două decenii a avut un impact considerabil asupra predării
și învățării limbilor străine. Deși industria manualelor pentru
predarea limbii engleze este extrem de competitivă, cadrele
didactice nu pun la îndoială eficacitatea resurselor digitale
ca mijloace suplimentare sau chiar ca resursă de bază în predarea
limbii engleze ca limbă straină. Continutul articolului prezintă cinci
principii de selectare a resurselor digitale pentru studiul limbii
engleze, promovând, astfel, etosul pedagogic ce valorifică
experienţa elevilor de învaţare a limbii engleze din explorarea
permanentă a internetului.
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Concepte cheie: predarea limbii engleze, principii de
selectare, resurse digitale
Abbreviations: EFL-English as a foreign language
Learning a foreign language is often a demanding task and
good teachers want to promote learning; as a result, they apply varied
teaching approaches and adapt their teaching materials in order to
enhance their students’ learning. Each student is different and the
teacher's job is to engage students with appropriately challenging
material to strengthen their understanding and reach their full
learning potential.
The number of English-learner population has surged over the
past years; consequently the EFL textbook market became truly
competitive. Although most teachers acknowledge the benefits of
textbooks and use them as the primary resource in EFL classrooms,
they do not deny the advantages of working with internet-based
materials. Using the internet as a main or additional resource for EFL
courses is a challenging task as there are numerous tempting
websites teachers can select materials from. The present article
discusses five basic principles of selecting classroom instructional
materials for the EFL courses.
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1. EFL teaching materials should consider the learners’
needs;
The material in an EFL course should take into account
students’ learning needs (what they already know (present
knowledge) and what they need to know (target knowledge)),
focusing on the gap between the existing skills, knowledge and
abilities and those desired. Identifying learner’s needs is crucial in
EFL courses because, as Nation & Macalister state, it makes sure
that the material will contain relevant and useful things for the
students to learn [5, p. 24]. The analysis of needs, as claimed by
Nation & Macalister, can look at:
•

Necessities -what is necessary for the learners' use of
language? For example, do the learners have to write answers
to exam questions?

•

Lacks - what do the learners lack? For example, are there
aspects of writing that were not practiced in their previous
learning (L1, L2)?

•

Wants -what do learners wish to learn? [5, p. 24-25]
Scrivener suggests that to determine the students' needs,

teachers could use several formal gathering procedures (e.g. setting
questionnaires, tests, etc) or approach it more informally ( e.g.
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gleaning information from chats over a period of time). He proposes
the following data collection tools:
•

Writing: the learners write comments, answer questions,
write a paragraph set by the teacher, write a letter, an e-mail,
a note to the teacher, write a homework essay about what
they want to learn and why, etc.

•

Speaking: the learners speak with the teacher or with other
learners; the teacher can interview the learners individually
or in groups, ask learners to help plan the course, or the next
lesson, collect feedback comments about the usefulness of
the work the teacher is doing (usually at the end of the
lesson), etc.

•

Observing: teachers can set students' tasks to do in class that
will allow them to observe them working, speaking, and
using language. Observing learners allows teachers to
diagnose their language skills, problems and find out what
they need [6, p. 69-70].
Needs analysis is considered a valuable tool for EFL

course development and review. It involves identifying the
situations where the target language will be used and the
linguistic knowledge required to function in these situations.
Needs analysis can be conducted: (a) prior to the course through
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diagnostic or placement tests, literature review, records analysis,
and system analysis; (b) on the first day of the course, using
questionnaires or the interview technique (individual or
collective); (c) during the course, through the key aspect of the
learning process-formative assessment.
2. EFL teaching materials should be selected based on
learners' learning styles and preferences
Every student is different. Every group that we put together is
different. People receive and process information in different ways;
they have different learning styles. Learning styles are ways in which
the learner naturally prefers to take in, process, and remember
information. Different people like to process the information in
different ways. Therefore, students can be identified as visual,
auditory, kinesthetic, and mixed.
• Visual learners learn best by seeing; therefore, they prefer to
read the text themselves; their learning is enhanced by looking at
pictures and images. Their eyes are the most powerful tool for
learning. These learners tend to highlight, to make notes, and they
prefer written instructions, or instructions that are demonstrated.
• Auditory- learners learn best through listening to things;
they prefer to hear the text being given rather than read it; they like
spoken instructions and explanations. Consequently, they need to
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hear information to process it. Their ears help them process the
information. These types of learners prefer group work, informationgap activities, and whole class or group discussions.
• Kinesthetic (tactile) - learners learn best by engaging in
physical activities; they need to interact with the information and
sense it. When they learn the phrase 'open the door' they need to open
the door. These learners remember things by recalling the actions.
They like role-plays, activities that involve drawing, activities that
require them to move around.
• Mixed - learners can adapt to any learning situation.
Students' learning styles influence how they learn best. There
are different ways teachers can learn about their students’ learning
styles; they can use questionnaires, individual or group interviews,
classroom observation. For instance, children can be asked whether
they would prefer to read a book with a lot of pictures in it (visual),
a lot of words in it (auditory), or a book with word searches
(kinesthetic). Teachers can ask the students if they see the word
"phone" what would they do first: picture the phone in their mind
(visual) say the word "phone" to themselves (auditory), or thinking
about having a phone and calling someone (kinesthetic).
Apart from learning styles, learners have different learning
preferences.

When selecting EFL classroom materials, Graves
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suggests considering the following questions: How do learners
expect to be taught and tested? How do they prefer to learn? How
well do they work in groups? What role do they expect the teachers
to take? What roles do they expect to take? The author considers that
this information will help teachers find out whether the learners will
be comfortable will certain activities [2, p. 103]. For instance, some
learners dislike group work and they process the information better
if they work alone. This does not imply that teachers should not
involve these students in group work, but rather they should explain
the benefits of group work, assign these students exact roles, and
teach them how to work cooperatively with other learners.
The selected materials should be attractive and consider the
learners' interest/s.
The selected EFL materials should be attractive to learners in
order to enhance their interest in learning the foreign language.
Attractive materials lead to enthusiastic learners, thus helping
learners develop a positive attitude towards learning and a
motivation to learn. Motivation to learn is, according to Brohy &
Kher (as cited in Bushnaq T), the feeling to value learning for its
own sake, enjoying the process, and being satisfied with the
outcomes involving knowledge acquisition or skill development.
The authors believes that in certain situations, a state of motivation
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to learn occurs when students involve themselves actively in
classroom activities by trying to master the concepts or skills
involved without necessarily finding classroom activities very
enjoyable or exciting. Students who are motivated to learn will take
even less enjoyable activities seriously, find them meaningful and
useful, and seek to get the intended benefit from them [1, p 344].
Generally, students who are motivated work harder; consequently,
highly motivated students will undoubtedly achieve a higher level of
performance than their unmotivated peers. Students’ interests are
that force that can help students become successful language
learners. As Jimenez-Raya asserts:
"No two students are exactly alike in their ways of learning and
behaving, in their preferences, skills, and motivations. Two people
of fairly similar ability levels may arrive at what they can do by
means of surprisingly dissimilar processes. Traditionally, we have
attributed academic success to innate intelligence and hard work.
From this perspective, teachers have the responsibility to motivate
students to study and to present the foreign language clearly so that
it can be grasped by some of the good students. There is no doubt
that all students would benefit from a program specially tailored to
their individual needs and to the diverse social and cultural groups
that make up our societies.” [4, p. 195].
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However, as it is not always possible to satisfy all students’
interests, the teacher should help students shape their class
personality by encouraging the students to work together and find
out their common interests.
3. Materials should be appropriate to a range of abilities in
the classroom;
Mixed ability English language classrooms is a topic that
generates discussions amongst language teachers and researchers. A
language classroom is a small community that includes people with
different levels of perception, unique abilities to grasp and
comprehend new information. Almost every language classroom is
a mixed ability classroom. The reasons for having mixed ability
classrooms vary from trying to keep the same groups of students
together (i.e schools) to students being competent at different skills
(i.e. language centers). When selecting EFL classroom materials,
teachers should consider the fact that in a classroom, different
students are good at different things. Some students are excellent at
grammar but have difficulties in communicating their thoughts and
ideas, while others are quite fluent but lack accuracy. The teachers’
responsibility is to adapt the teaching materials so that all the
students in the classroom could feel a sense of achievement.
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4. Instructional materials should focus on all four skills and
the two databases;
When teachers use internet-based materials, they need to focus
on both language functions and language forms. Developing the
receptive (reading, listening) and productive (speaking and writing)
skills and the two databases (vocabulary and grammar) is imperative
for forming competent EFL speakers. Teachers usually tend to focus
their classes on vocabulary and grammar. It is beyond doubt the fact
that vocabulary and grammar form the pillars of any language and a
student cannot function without them; however, grammar and
vocabulary become irrelevant if the student is incapable to make use
of them outside the classroom. Therefore, teachers must balance the
four skills and the two databases when selecting EFL instructional
materials from the internet.
In the light of the above, to avoid creating a meaningless,
inaccurate, and unfruitful learning process, teachers must accurately
identify where students are in terms of their learning and support
them in moving on. In scientific terms, this is referred to as needs
analysis. Although complex and varied, through needs analysis,
teachers can identify students’ gaps and understand what they need
to address in the language course. Using materials that challenge
all students is critical. Teachers have to be clear on what they

75

consider to be a suitable level for their students and choose the
material that will challenge them further. The following questions
should be considered:
1. Does the instructional material address my student's needs?
2. Can the instructional material be used in ways that suit
different learning styles and learning preferences?
3. Is it attractive (depending on the students' age) and does it
represent my learners' interests?
4. Does it provide stronger and weaker students alike with
learning opportunities?
5. Does it provide students with opportunities to develop the
four skills (reading, listening, writing, speaking) and the two
databases (grammar and vocabulary)?
The main role of EFL teachers is to help students reach their
highest learning potential. As a result, they should make evidenceinformed judgments about the purpose and possible outcomes of the
learning, ensuring that no student is left behind. By considering these
principles when selecting instructional materials from the internet,
teachers will build a culture that places the students at the heart of
the classroom.
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ABSTRACT
Studiul este consacrat explicației conținutului esential al
conceptului de cercetare pedagogică, în general, și metodologiei
de cercetare pedagogică calitativă, în special. Împrumutat din
sociologie, antropologie și adaptat la contextul educațional real,
metodologia cercetării calitative este puțin explorată pentru studiul
fenomenelor sociale și permite interpretarea semnificației punctului
de vedere a subiecților cercetării. Prin întrebări bine concepute în
cadrul studiului calitativ, cercetătorii valorifică strategiile de
comunicare interactivă, prin care adresează întrebări ample de
cercetare concepute pentru a explora, interpreta sau înțelege
contextul social. Spre deosebire de cercetările experimentale
cantitative în care cercetătorul este condus de o ipoteză, în cercetarea
calitativă, ipotezele se formează după colectarea datelor și sunt
modificate prin studiu împreună cu analiza și interpretarea
datelor. Conținutul articolului arată caracteristicile pe care le obține
o cercetare pedagogică prin valorificarea metodelor calitative de
investigație: credibilitate, fiabilitate și transferabilitate.
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Cuvinte cheie: cercetare pedagogică, metodologia cercetării,
metode de cercetare calitativă, metode de cercetare cantitativă
What is pedagogical research? Research in education is a
disciplined attempt to address questions or solve problems through the
collection and analysis of primary data for the purpose of description,
explanation, generalization and prediction in the evolution of a
pedagogical phenomenon (human behavior) [2, p. 6]; it is an activity
directed towards the development of an organized body of scientific
knowledge about the events with which educators are concerned [17,
p. 3-4]; it consists of the application of systematic methods and
techniques that help researchers and practitioners understand and
enhance the teaching and learning process [14]. Educational research
is shaped by a series of related assumptions which can be framed
around the following key questions: (a) ontology (What is the form
and nature of the social world?; (b) epistemology (How can what is
assumed to exist be known?); (c) methodology (What procedure or
logic should be followed?); (d) methods (What techniques of data
collection should be used?)[10, p. 16].
From this perspective, Boudah stipulates the following steps
of the research process: (1) identifying a research problem and
research question; (2) determining what is already known about the
problem or question; (3) developing a hypothesis; (4) identifying a
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plan to test the hypothesis; (5) putting the plan into place (conducting
the study); (6) collecting, analyzing, and interpreting the data
collected; (7) communicating the findings to others [3, p. 14].
According to Creswell, conducting educational research is more than
engaging in the major steps in the process of research. It also
includes designing and writing the research in one of the two major
tracks: quantitative research or qualitative research [8, p.13],
approaches that differ at the conceptual and methodological level.
What is and why do we opt for qualitative research in
pedagogy? Qualitative research, also called interpretive research or
field research, is a methodology that has been borrowed from
disciplines like sociology and anthropology and adapted to
educational settings [14, p. 264]. Philosophers used the term to
describe an individual’s first-person perspective on his or her own
experience, culture, history, and society [12, p. 6]. The term
‘qualitative research’ is confusing because it can mean different
things to different people. Therefore, instead of trying to arrive at a
singular definition of qualitative research, Yin (2011) lists five
features of the qualitative research: studying the meaning of
people’s lives, under real-world conditions; representing the views
and perspectives of the people in a study; covering the contextual
conditions within which people live;
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contributing insights into

existing or emerging concepts that may help to explain human social
behavior; striving to use multiple sources of evidence rather than
relying on a single source alone [18, pp. 7-8]. Creswell identifies
different major characteristics at each stage of the qualitative
research process: exploring a problem and developing a detailed
understanding of a central phenomenon; having the literature review
play a minor role but justify the problem; stating the purpose and
research questions in a general and broad way so as to the
participants’ experiences; collecting data based on words from a
small number of individuals so that the participants’ views are
obtained; analyzing the data for description and themes using text
analysis and interpreting the larger meaning of the findings; writing
the report using flexible, emerging structures and evaluative criteria,
and including the researchers’ subjective reflexivity and bias [8, p.
16]. Qualitative researchers use the inductive method of reasoning
and strongly believe that there are multiple perspectives to be
uncovered; they focus on the study of social phenomena and on
giving voice to the feelings and perceptions of the participants under
study based on the belief that knowledge is derived from the social
setting and that understanding social knowledge is a legitimate
scientific process [14, p. 264]. Creswell considers that qualitative
research is best suited to address a research problem in which the
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researcher does not know the variables and needs to explore. The
literature might yield little information about the phenomenon of
study, and the researcher needs to learn more from participants
through exploration [8, p. 16]. Pedagogical research has received
significant attention in the past years, especially with the transition
to online learning in the spring of 2020 during the covid -19
pandemic when teachers and students had to adapt to the new
working conditions.
Teachers need an in-depth understanding of the most
effective ways to deliver the content effectively and efficiently, and
academic research is a significant contributor to teacher expertise.
Research evidence supplements teachers’ experience through the
confirmation of new assumptions and the provision of new
information. Through qualitative research, data from students and
teachers can be collected in order to improve the teaching-learning
process. What is the difference between quantitative research and
qualitative research in education? Nugrahenny (2012, p. 10, cited in
bushnaq, 2018, p. 541-542) presents a summary of the differences
between qualitative and quantitative research methods based on the
works of bryman, (2001), mckay, (2006).
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Table 1. Qualitative versus quantitative research
Research
Aspects
Purpose

Research
question
Participants

Qualitative

To understand a phenomenon To generalize, to
or individuals
predict, and to
show a causal
relationship
On-going, dynamic (can Static:
fixed,
change) and can be changed
decided prior to
collecting the data.
Tend to be a small number, Large number
even one person.

Length of study Short-term
Data display

Language
Data analysis

Quantitative

Long-term

Participants’ words and stories Using numerical
(narratives).
figures, percentage
and/or table
Descriptive
Technical
Interpretative analysis by Statistical analysis
categorizing data according to,
for
example,
emerging
themes.

In the light of the above, a qualitative approach is preferred to
a quantitative approach if: the purpose of the study is to investigate
a specific phenomenon; the context and participant’s opinions,
views, and attitudes are essential to the research question; the
research question is flexible; statistical analysis is not relevant.
What are the most explored and recommended qualitative
research methods? In this context, the term qualitative research is used
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as an umbrella term to refer to several research methods. Research can
take any forms and incorporate many methods. An extremely important
feature of the research is the use of appropriate methods. Although there
are many types of qualitative research methods, in the current paper
we will focus on the methods that are most appropriate for pedagogical
investigations:

ethnography,

grounded-theory,

phenomenology,

narrative research, and case study.
Ethnography, one of the most popular methods to qualitative
research in education, which literally means ‘writing about people’
[11, p.103], is, according to Grenfell (cited in ADJP, 2016), a
research practice borrowed from other disciplines such as
anthropology, sociolinguistics, and sociology in order to examine
ethnic, racial and linguistic diversity within classrooms and how
inequalities of achievement and outcomes were related [1, p. 7].
With ethnography, the researcher observes organizations and/or
communities to understand the behaviors, interactions, and tacit
understandings that shed light on the problem being advocated
against (or the goal being advocated for) as well as potential
solutions [9, p. 9]. Education is ubiquitous, and although there are
many approaches to its ethnographic study [15], educational
ethnography uses two main research strategies; non-participant
observation or participant observation [1], [15], [7]; therefore, data
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is gathered primarily through observation. Other sources include:
informal

conversations,

individual

or

group

interviews,

documentary materials / cultural artifacts, population or sample
surveys, audiovisual methods [1], [15]. Examples of ethnographic
studies in pedagogical research: the correlation between teacher’s
professionalism and school culture; adolescents’ emotional culture
formation in secondary schools.
Grounded theory research is a qualitative approach to
generating and developing a theory ‘grounded’ in the data [11, p.
105], [14, p. 171]. It uses the inductive approach and collects data
using multiple techniques over a long period of time [14, p. 171].
Induction is ‘a type of reasoning that begins with study of a range
of individual cases and extrapolates from them to form a conceptual
category’ [4, p. 15]. Grounded theory commonly uses the
following data collection methods: interviews, observations,
artifacts and documents. Glaser and Strauss (1967; Glaser, 1978;
Strauss, 1987, cited in Charmaz, 2014) present the defining
components

of

grounded

theory

practice:

simultaneous

involvement in data collection and analysis; constructing analytic
codes and categories from data, not from preconceived logically
deduced hypotheses; using the constant comparison method, which
involves making comparisons during each stage of the analysis;
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advancing theory development during each step of data collection
and analysis; memo-writing to elaborate categories, specify their
properties, define relationships between categories and identify
gaps; sampling aimed toward theory construction (theoretical
sampling), not for population representativeness; conducting the
literature review after developing an independent analysis [6, p.7].
The method is designed to encourage researchers’ persistent
interaction with their data, while remaining constantly involved with
their emerging analyses [6, p. 13]. Hood (cited in Charmaz, 2014)
argues that three features of grounded theory distinguish it from any
other research methods: (1) theoretical sampling; (2) constant
comparison of data to theoretical categories; (3) focus on the
development of theory via theoretical saturation of categories rather
than substantive verifiable findings [6, p. 13]. In this context, the end
result of each of these studies would be an analysis of the data to
produce a theory: a study designed to explore strategies used by
inner-city teachers whose students perform at the state benchmarks
for achievement in language arts; a study that investigates why a
particular magnet school with a diverse and poor population has
students who perform at or above grade level [14, p. 272].
Another major type of qualitative research is Phenomenology.
When conducting a phenomenological research study, a researcher
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attempts to understand how one or more individuals experience a
phenomenon [11, p. 104], [13, p. 22], [14, p. 270]. A
phenomenological approach will insist on taking human experience
seriously, in whichever form it appears [13, p. 22], emphasizing
hermeneutic or interpretive analyses and devoted to capturing the
uniqueness of events [18, p. 14]. Phenomenological studies are likely
to use the same kind of data analysis procedures as in a nonphenomenological study [18, p. 14]. Leavy (2014) argues that
because phenomenologists appreciate that experience is varied and
complex, they usually collect extensive amounts of data over time
from their participants. To begin a study, phenomenologists spend
time observing and interacting with several potential participants to
learn the language and modes of interaction most appropriate to their
lives. Several initial interviews might be conducted to identify
aspects of a person’s experience that can guide the creation of
questions for more in-depth interviews. During this initial data
collection phase, the phenomenologists spend time reflecting on
what they have observed and what their participants tell them [14, p.
270]. For example, a teacher might conduct a phenomenological
study of elementary school students who have lost a parent to
describe the elements and whole of the experience of parental loss.
The key element of a phenomenological research study is that the
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researcher attempts to understand how people experience a
phenomenon from each person’s own perspective [11, p. 102].
Narrative inquiry is the study of life experiences as a storied
phenomenon [11, p. 104], [9, p. 541], [18, p. 224]; it allows for the
intimate study of individuals’ experiences over time and in context.
Beginning with a narrative view of experience, researchers attend to
place, temporality, and sociality, from within a methodological
three-dimensional narrative inquiry space that allows for inquiry into
both researchers’ and participants’ storied life experiences [9, p.
541]. Inductive in its essence, narrative research requires work from
a reflexive stance; it focuses on holistic aspects of participants’
biographies and utilizes the capacity to meld observation and theory
in meaningful ways [18, p. 66].
Within the methodology of narrative inquiry, there are
two starting points: listening to individuals tell their stories and
living alongside participants as they live their stories. The methods
most commonly used are interviews, conversations, interviews as
conversations, field notes, memory box items, and photographs [9,
p. 542], [11, p. 104]. Whether the beginning point is living or telling
stories, inquirers need to attend to the ways individual narratives of
experience are embedded in social, cultural, and institutional
narratives. Each inquiry reflects the ambiguities, complexities,
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difficulties, and uncertainties encountered by the inquirer as she or
he lives in the field and writes field texts, interim, and final research
texts [9, p. 542].
The case study is a qualitative research method that requires
the participant to be directly confronted with a real, authentic
situation [5], where one or a few instances of a phenomenon are
studied in depth [9, p. 68]. Stake (1994, 1995, 2005, as cited in
Cohen et al., 2018) identifies three main types of case study
determined by their purposes: intrinsic case studies (studies that are
undertaken in order to understand the particular case in question);
instrumental case studies (examining a particular case in order to
gain insight into an issue or a theory); multiple/collective case studies
(groups of individual studies that are undertaken to gain a fuller or
more general picture) [7, p. 378]. The main characteristics of a case
study are: is concerned with a rich and vivid description of events
relevant to the case; provides a chronological narrative of events
relevant to the case; blends description with analysis of events;
focuses on individual actors or groups of actors, and seeks to
understand their perceptions of events; highlights specific events that
are relevant to the case; the researcher is integrally involved in the
case, and the case study may be linked to the personality of the
researcher (Verschuren, 2003, p. 133, cited in Cohen, 2018); an
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attempt is made to portray the richness of the case in writing up the
report [7, p. 376].
Whilst observation and participant observation are often pre-eminent in case studies, they are by no means the only sources of
data. Yin identifies the following sources of data: documents (letters,
emails, memoranda, agendas, minutes, reports, records, diaries,
notes, other studies, newspaper articles, website uploads, etc.);
archival records, (public records, organizational records and reports,
personal and personnel data stored in an organization, charts and
maps; interviews: in-depth, focused, and formal survey interviews;
direct observation, i.e. non-participant observation and participant
observation; physical artifacts (pictures, furniture, decorations,
photographs, ornaments) [18]. Examples of case studies: a study
exploring the classroom management techniques of an „Urban
Teacher of the Year”; a study that explores the way a home-schooled
child relates to his or her parent- teacher [14, p. 270]; why upper
secondary school male students outperform female students in
science subjects [7, p. 381].
How is credibility built in qualitative research? Although
underestimated, qualitative research is very important in pedagogical
research because it enables a deeper understanding of the context,
experiences, and phenomena being investigated. Yin (2011) stated
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that trustworthiness and credibility into qualitative research could be
built through: (a) transparency - describing and documenting the
qualitative research procedures so that other people can review and try
to understand them; (b) methodic-ness - minimizing whimsical or
careless work, avoiding unexplained bias or deliberate distortion in
carrying out research; bringing a sense of completeness to a research
effort, as well as cross-checking a study’s procedures and data; (c)
adherence to evidence - the evidence will consist of participants’
actual language as well as the context in which the language is
expressed [18, pp. 19-21].
How is the efficiency of qualitative research validated?
Concerning the issue of validity in qualitative research, Maxwell
offers a seven-point checklist to be used in combating the threats to
validity: (1) Intensive long-term involvement - to produce a complete
and in depth understanding of field situations, including the
opportunity to make repeated observations and interviews; (2)
“Rich” data - to cover fully the field observations and interviews
with detailed and varied data; (3) Respondent validation - to obtain
feedback from the people studied, to lessen the misinterpretation of
their self-reported behaviors and views; (4) Search for discrepant
evidence and negative cases - to test rival or competing explanations;
(5) Triangulation - to collect converging evidence from different
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sources; (6) Quasi-statistics - to use actual numbers instead of
adjectives, such as when claiming something is “typical,” “rare,” or
“prevalent”; and (7) Comparison - to compare explicitly the results
across different settings, groups, or events [16, pp. 244–245].
How is qualitative research evaluated? Qualitative research
can be evaluated through: (a) credibility and control of researcher bias
by using prolonged and meaningful participation in setting,
triangulation of multiple data sources, negative case analysis,
participant review of interview transcripts, member checks, peer
debriefer, attention to voice, and external audit; (b) Dependability
though detailed description of data collection and analysis procedures
, the use of videotape and audiotape, data made available for review;
(c) Transferability by providing rich descriptions of setting,
participants, interactions, culture, policies, etc. and detailed
information on context and background; (d) Promoting action and
collaboration (catalytic authenticity) though

description of

collaboration with participants, description of ways in which research
changed the lives of participants, co-authorship of publications, and
sharing royalties and other benefits of publication [14, p. 276].
Final conclusions:
1. The scientists concerned with pedagogical research
methodology recommend: (a) the use of a mixed methodology
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approach by exploring quantitative and qualitative research
methods; (b) starting the research by using inductive methods of
reasoning; (c) orientating the experimental research projects towards
the analysis of pedagogical phenomena giving voice to the feelings
and perceptions of the participants under study.
2. Researchers who capitalize on qualitative research
methodology adopt an interactive style of communication by asking
broad questions on the studied phenomenon designed to explore,
interpret or understand the social context. Unlike hypothesis-driven
quantitative research, in qualitative research, hypotheses are
developed after the researcher begins collecting data and are
modified by study as new data are analyzed. Triangulation is a
process used by qualitative researchers to analyze data when
different data sources are compared. In qualitative research, the
results of the study are reported in a narrative form.
3. Common approaches in qualitative research include: (a)
ethnography - which generates data from narration and description
of the phenomena under investigation; the general purpose of
ethnographic research is to discover the essence and characteristics
of the studied phenomenon; (b) grounded theory in which an
inductive approach is used to collect data; it uses the constant
comparison method which involves making comparisons during
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each stage of the analysis to build a theory that is grounded in the
data; (c) phenomenological research - carefully analyzes the
interpretation by individuals of their experience and tries to
understand the meaning of an experience from the perspective of the
participants; (d) narrative inquiry - inductive in its essence, it is
considered a ‘mixed genre’ of research that integrates systematic
analysis of narrated experience focusing on the holistic aspects of
participants’ biographies (e) case study - a common form of
qualitative research that endeavors to discover meaning, to
investigate process, and to gain insight into and in-depth
understanding of individuals, groups, or situations.
5. The steps in conducting qualitative research aim at:
identifying a research topic; conducting the literature review;
defining the role of researcher; managing entry into the field and
maintaining good field relations; selecting participants; writing
foreshadowed questions; collecting the data; analyzing the data;
interpreting and disseminating results.
6. In qualitative research, the main forms of data collection
are: observations, interviews, questionnaires, documents, and
audiovisual materials.
7. The qualitative research validity is based on: intensive
long-term involvement, “rich” data, respondent validation, and
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search for discrepant evidence and negative cases, triangulation;
quasi-statistics, and comparison.
8. Qualitative research should be evaluated based on four
major

areas:

credibility,

dependability,

transferability,

and

promoting action and collaboration.
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DIFICULTATEA CADRELOR DIDACTICE ÎN
MANAGEMENTUL ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE
PENTRU DEZVOLTAREA COMPETENȚELOR
INVESTIGAȚIONALE
Ana CHISTOL, doctorandă,
Universitatea Pedagogică “Ion Creangă”,Chișinău,
Republica Moldova
Demersul cercetării reprezintă descrirea acțiunilor din cadrul
experimentului din prima etapă de constatare, am dorit

să

investigăm opinia cadrelor didactice din școli din R. Moldova și din
România cu privire la următoarea problemă: evaluarea gradului
inițial de formare a competenței managerială a cadrelor didactice pe
activitățile educative și identificarea răspunsurilor elevilor cu privire
la necesitatea activităților educative în școală.Este în acelaşi timp
important să subliniem că învăţarea în contexte nonformale reflectă
intenţionalitatea în construirea de/ participarea la astfel de activităţi,
presupune corelarea ofertei de educaţie şi a obiectivelor aferente cu
nevoile grupului ţintă prin utilizarea de metode şi instrumente
specifice, iar pentru beneficiar reprezintă o activitate voluntară de
învăţare, care presupune o alegere clară în raport cu un anumit
context personal şi/ sau profesional. Scopul experimentului de
constatare constă în

evdențierea relevanței și importanței
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managementului actiităților educative în instituția de invățământ,
pentru implementarea și valorificarea Modelului pedagogic de
management a activităților educative în învățământul primar. În
vederea realizării scopului propus cercetării, au fost stabilite
următoarele obiective pentru experimentul de constatare:
1. Analiza surselor conceptuale din literatura de specialitate
referitoare la educația nonformală, activitate educativă, management
educațional, precum și a documentelor legislative și normative
oficiale, pentru a identifica nevoia managementului educațional a
activităților educative în învățământul primar.
2. Elaborarea și aplicarea chestionarului pentru elevi:
„Percepția elevilor privind importanța activităților educative
desfășurate în instituția de învățământ”.
3. Evaluarea gradului de formare a competeței manageriale
a cadrelor didactice pe activitățile educative în învățămantul primar
și a managerilor/consilierilor educativi.
4. Identificarea problemelor pe care le întâmpină cadrele
didactice cu privire la problematica managemntului activităților
educaționale în învățământul primar.
Eșantionul cercetării – experimentul pedagogic de constatare
a fost realizat și desfășurat pe un eșantion experimental cuprinzând
202 de subiecti.Datele statistice indica faptul că 49% din cei 202
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subiecți sunt cadre didactice din cadrul instituțiilor de învățământ din
R. Moldova și din România, iar 11% reprezintă subiecții ce sunt
manager/consilier educativ din cele două țări și rata 40% a fost
asigurată de elevii din R. Moldova, cât și din România. S-au utilizat
următoarele metode și instrumente de cercetare: metoda cercetării
documentelor curriculare şi a altor documente şcolare, metoda
observaţiei, anchetă pe bază de chestionar, comparație, observație,
analiza datelor din chestionar, reprezentarea grafică și interpretarea
calitativă a datelor. În ceea ce privește cadrele didactice, în cadrul
metodei observației, s-a utilizat grila de autoevaluare, ce a inclus
indicatorii din Standardele de competență profesională ale cadrelor
didactice din învățământul general, fiind împărțite pe domenii de
inters, vizând măsurarea competențelor manageriale pe diferite
dimensiuni, acesta fiind adaptată pentru activitățile educative.
În prima etapa a experimentului de constatare care s-a
desfășurat la începutul anului 2020, am realizat un studiu comparativ
constatativ, folosind metoda cercetării documentelor legislative
oficiale, care reglementează activitățile educative în instituția de
învățământ din R. Moldova, cât și din România. În cadrul acestei
etape, am studiat și analizat prevederile documentelor normative și
legislative din cele două țări, având ca scop sublinierea relevanței
managementului activităților educative în instituția de învățământ.
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Efectul analizei documentelor de politică educațională determină
nevoia de management a activităților educative, având următoarele
componente a formării competenței manageriale a cadrelor
didactice: atitudini, aptitudini, noțiuni pedagogice.
Instrumentarul de investigare este compus din trei
instrumente: 1.Chestionarul privind percepția elevilor privind
importanța activităților educative desfășurate în instituția de
învățământ - a fost necesară o analiză mai amplă și mai complexă a
atitudinii cadrelor didactice privind activitățile educative desfășurate
în instituția de învățământ. Am constat faptul că experiența și trăirile
elevilor în cadrul activităților educative s-a reflectat în câmpul
individual al cadrului didactic de comparație, ca urmare a participării
la experimentul formativ, pentru că atribuirea unui model nou de
formare a competenței manageriale pe activitățile educative a
experienței personale are o deosebită importanță doar dacă este o
rutină fermă privind desfășurarea activităților educative. Întrucât
ipoteza cercetării este dirijată de nevoile individuale ale elevilor, leam asigurat un loc important în experimentul de constatare având
rolul de a facilita intervențiile și aprecierile ulterioare privind
managementul activităților educative. Răspunsurile oferite de către
subiecții chestionarului au scopul de a determina noile coordonate
ale organizării și desfășurarii a activităților educative. Identificarea
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domeniilor mari de interes conduc la agrearea unor tipuri de activități
educative în detrimentul altora, iar cadrul didactic provocat la
experiențe noi, este determinat să își formeze și să își dezvolte
competențele investigaționale; 2. Fișă de analiză a managementului
activităţilor educative în instituţia de învăţământ a cadrelor
didactice-are la bază produsele activităților cadrelor didactice subiecții experimentali, acesta vizează managementul activităților
educative pentru anul școlar 2020-2021. Studiu comparativ s-a
desfășurat pe parcursul luni noiembrie 2020, prin efectuarea unei
vizite de studiu a instituțiilor de învățământ din eșantionului
cercetării. Pentru constatarea nivelului de formare a competențelor
manageriale a cadrelor didactice pe activitățile educative, am aplicat
„Fișă de analiză a managementului activităţilor educative în
instituţia de învăţământ a cadrelor didactice”, ce a fost elaborată și
adaptată din „Standardele de competență profesională ale cadrelor
didactice din învățământul general”. Scopul acestui instrument este
de a efectua o analiză comparată, atât la nivel de țară, cât și la nivel
de produs pedagogic final - este vizată proiectarea anuală a
activităților educative, dar și de proces - se constată nivelul de
formare a competenței manageriale a cadrelor didactice pe
activitățile educative. Rezultatele cercetării constatative și evaluarea
structurii modelului de management a activităților educative
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elaborate și desfășurate de

către cadrele didactice din cadrul

cercetării au demonstrat că în cadrul instituțiilor de învățământ, în
special în învățământul primar există și sunt utilizate o multitudine
de modele de proiectare anuală a activităților educative. Drept pentru
care în baza analizei rezultatelor de mai sus și a documentelor de
politică educațională, precum și produselor activităților cadrelor
didactice, putem să confirmăm nevoia acută de a forma competența
de management a cadrelor didactice pe activitățile educative în
instituția de învățământ; 3. Fişă de auto - analiză a managementului
activităţilor educative în instituţia de învăţământa - destinată
directorului-adjunct pentru instruire şi educaţie în R. Moldova și
coordonatorului pentru proiecte și programe educative școlare și
extrașcolare

din Români (conform Regulamentul-cadru de

organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar
din 31.08.2016, DIN ROMÂNIA, ART 68-69), AMBII dispun de
următoarele

atribuții

în

domeniul

activităților

educative:

coordonează, monitorizează și evaluează activitatea educativă
nonformală din unitatea de învățământ; avizează planificarea
anuală activităților educative ale clasei; elaborează proiectul
programului/calendarul activităților educative școlare și extrașcolare
ale unității de învățământ; Aceasta fiind o prelucrare și îmbinare a
domeniilor de competență din Fișa postului pentru consilierul
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educativ din România (coordonatorul pentru proiecte și programe
educative școlare și extrașcolare) și din Standardele profesionale ale
cadrelor manageriale din învăţământul general din R. Moldova.
Dacă la

nivelul de formare și pregătire

a cadrelor didactice

soluționarea problemei determină necesitatea strigentă a cadrelor
didactice de a participa la cursuri de formare privind educația
nonformală, în cazul compentețelor manageriale - problema
identificată este dificultatea cadrelor didactice privind dezvoltarea
compentețelor investigaționale în managementul activităților
educative. Competența de investigare sau de cercetare reprezintă
una dintre competențele fundamentale necesare managentului
educațional, fiind punctul de plecare a competențelor specifice
profesiei cadrului didactic, având scopul prioritar de a îmbunatăți
procesul

educațional.

În

literatura

de

specialitate,

investigarea/cercetarea este fructificată în cautarea în vederea
cunoașterii. Competența de investigarea știintițică a activității
cadrului didactic face referire la metacogniției sau cunoșterea despre
cunoaștere, cu referire la

funcționalitatea și eficiența propriei

cogniții, drept pentru care aspectul important al metacogniției este
autocunoașterea. În baza cercetării desfășurate am constatat că
cadrul didactic are nevoie de o redescoperire a sinelui, de o analiza
amănunțită a propriilor calitați și defecte, urmârind să devină mai
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flexibil, mai adaptabil și mai curios pentru o mobilizare maximă a
capacităților intelectuale necesare desfăsurării activităților educative
în diverse condiții și situații educaționale. Cadrul didactic trebuie să
fie conștient de faptul că reflexia personală este o precondiție a
carierei didactice și că reflexia – ca proces de gândire determină o
legătură de interdependență

metacogniția și cercetarea, vizând

acelaș scop. Aceasta presupune o investigare minuțioasă a
impedimentelor apărute în desfășurarea activităților educative dar și
identificarea soluțiilor optime pentru rezolvarea lor. În ceea ce
privește obținerea calității de investigator/cercetător a unui cadrul
didactic, aceasta presupune parcurgerea a celor trei etape: selecția,
analiza si sinteza de informații. Această calitatea deține particulartăți
și caracteristici ce conduc la necesitatea învățării pe tot parcusul
vieții, având ca scop dezvoltarea, în cel mai înalt grad, a potenţialului
fiecărui cadru didactic, pentru a putea participa în mod activ şi
conştient la construirea unei vieţi de calitate în plan personal, social
şi profesional. Altfel spus, un cadrul didactic modern nu poate
acționa după stereotipuri vechi, arhicunoscute și depășite, el are
responsabilitatea de a ține pasul cu noile provocări ale educației, cu
modernizarea societății, asumându-și restructurarea și reorganizarea
competențelor profesionale necesare managementului activităților
educative și asumându-și faptul că rolul său este de coordonator al
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autocunoșterii personale. Cadrul didactic modern este o persoană
motivațională, o persoană care dovedește o aptitudine deosebită în
cunoașterea, analiza și descrierea atentă al sistemului educațional,
un leader de succes dispus să faca schimbări și un bun cercetător.
Prin competența de investigare a cadrului didactic, putem spune că
este formată dintr-un sistem integrat de achiziții distincte aplicate în
situații diverse, prin juxtapunerea cunoștiintelor formale cu
experiențele sociale, dar și dorința de a fructifica resursele interne și
cele externe, în vederea atingerii scopului propus. În ceea ce privește
dezvoltarea competenței de investigare a cadrului didactic, aceasta
este influențată de două aspecte: modul de respectare a etepelor
procesului de învățare și de modul de parcugere a etapelor unei
cercetări; având în vedere afirmația „investigația este direct
proporțională cu învățarea”.
Din analiza cantitativă și calitativă a rezultatelor în urma
aplicării instrumentelor de cercetare au adus în prim plan o
multitudine de impedimente cu care se confruntă atât cadrele
didactice

cât

și

directorul-adjunct

pentru

instruire

şi

educaţie/coordonatorul pentru proiecte și programe educative
școlare și extrașcolare

pe activitățile educative, cu privire la

problematica managementului activităților educative în instituția de
învățământ, prezentându-le mai jos:
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-Informarea lacunară a cadrelor didactice privind ascpectele
teoretice și metodologie ale managementului activităților educative
în instituția de învățământ;
-Cadrele didactice dețin un nivel minim privind problematica
și specificul managementului activităților educative în insitituția de
învățământ, fiind o consecință negativă a lipsei sau a participării
insuficiente la cursuri de formare continuă privind managementul
educației nonformale;
-Necesitatea de a forma competența managerială a cadrelor
didactice pe activitățile educative în insittuția de învățământ;
În contextul celor prezentate mai sus, concluzionăm că,
rezultatele obținute în etapa de constatare a experimentului, au creat
condițile și premisiile necesare inițierii și organizării experimentului
de formare, prin derularea și implementarea Programului de formare
a compentețelor manageriale a cadrelor didactice pe activitățile
educative în insituția de învățământ.
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VALORIFICAREA MEDIUL VIRTUAL DE ÎNVĂȚARE DIN
PERSPECTIVA TEORIILOR CONSTRUCTIVISTE ÎN
EDUCAȚIE
Anca-Ștefania CRĂCIUN,
doctorand, anul I, Școala Doctorală „Științe ale Educației”Universitatea de Stat din Tiraspol
Noțiunile de educație digitală și de mediul virtual de învățare
nu reprezintă abordări științifice și de practică pedagogică lansate de
actualul context pandemic, provocat de virusul SARS-COV-19.
Învățarea amestecată (blended learning), învățarea hibridă ( hybrid
learning), învățarea bazată de web ( web-based learning), instruirea
asistată de calculator, instruirea virtuală, instruirea programată,
108

instruirea multimedia sunt paradigme consacrate de mult timp de
cercetarea și practica pedagogică. Noutatea impusă de actualul
context epidemiologic este determinată de ponderea crescută a
educației virtuale în parcursul educațional al generațiilor actuale,
aceasta nemaifiind o opțiune printre altele și corelată echilibrat cu
altele, atunci când vorbim de organizarea instruirii, ci devenind
unica opțiune. Pentru o bună parte din generația actuală de elevi, anul
școlar 2020-2021, a însemnat livrarea educației exclusiv prin mediul
on-line, ”... elementul care a condus la o presiune majoră asupra
sistemului de învățământ și a societății în ansamblul ei a constat în
utilizarea exclusivă a mijloacelor de comunicare la distanță pentru a
face educație.”  4, pag.8 .
Societatea informațională și a cunoașterii din lumea
contemporană, caracterizată prin progresul tehnologiei și utilizarea
pe o scară foarte largă a calculatoarelor, a fost provocată de această
mutare a educației exclusiv în zona on-line, ceea ce a activat
dezbaterea privind rolul mediului virtual ca suport real al învățării în ce măsură acesta garantează efecte pedagogice și conduce la o
învățare autentică, la formarea de competențe, conform profilului de
formare al absolventului.
În perspectiva teoriilor constructiviste, învăţarea este
considerată o succesiune de operaţii, nu un ansamblu de rezultate
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concretizat în noi cunoştinţe. Teoriile constructiviste ale învăţării au
în vedere stimularea participării elevilor la procesul de elaborare a
cunoştinţelor. Elevii îşi construiesc înţelegerea. „Învăţarea este un
proces activ, informaţia poate fi impusă din exterior, dar nu şi
înţelegerea; aceasta trebuie să vină din interior. Învăţarea este
determinată de o interacţiune complexă între cunoaşterea existentă a
subiecţilor, contextul social şi problema de rezolvat. Instruirea se
referă la asigurarea subiecţilor cu o situaţie de colaborare în care ei
să aibă atât mijloacele, cât şi oportunitatea de a construi o nouă
înţelegere.” 2, p.11;. Pentru a stimula reflecţia necesară pentru
construirea cunoaşterii, sarcinile de rezolvat trebuie să propună un
element de noutate pentru a motiva elevul.
Una dintre ideile curentului constructivist postulate în teoria
educaţiei este că „nu există cunoaştere care să rezulte dintr-o simplă
înregistrare a observaţiilor, fără o structurare datorată activităţilor
subiectului.”  5, p.32. Curentul constructivist în teoria educaţiei se
opune manierei mecaniciste de concepere a actului didactic, ca
transmitere

a

unei

culturi

prestabilite;

toate

variantele

constructivismului pedagogic afirmă rolul activ al elevului în
procesul cunoaşterii, al formării şi al socializării.
Literatura de specialitate identifică şase etape în structurarea
operaţiilor mentale: percepţie, interiorizare, construire de structuri
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mentale, transpunere în limbaj, acomodare internă, adaptare externă.
Acestora le corespund categorii de competenţe: receptare:
identificare de termeni, relaţii, procese; observarea unor fenomene,
procese; perceperea unor relaţii, culegerea de date din surse variate;
definirea unor concepte; prelucrarea primară (a datelor):
compararea unor date, stabilirea unor relaţii, clasificări de date,
reprezentarea unor date, sortarea-discriminarea, investigarea,
descoperirea, explorarea, experimentare; algoritmizarea: reducerea
la o schemă sau model, anticiparea unor rezultate, reprezentarea
datelor, remarcarea unor invariaţiuni, rezolvarea de probleme prin
modelare şi algoritmizare; exprimarea: descrierea unor stări,
sisteme, procese, fenomene, generarea de idei, concepte, soluţii,
argumentarea unor enunţuri, demonstrarea; prelucrarea secundară
(a datelor): compararea unor rezultate, date de ieşire, concluzii;
calcularea, evaluarea unor rezultate; interpretarea rezultatelor;
analiza de situaţii; elaborarea de strategii; relaţionări între tipuri de
prezentări, între reprezentare şi obiect; transferul: aplicarea,
generalizarea şi particularizarea, integrarea, optimizarea, realizarea
de conexiuni, adaptarea şi adecvarea la context.
Formarea competențelor din perspectivă constructivistă este
un proces activ şi constructiv, care are loc întotdeauna într-un
context. Învăţarea survine în contexte sociale, fiind orientată spre
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utilitate practică, aceasta fiind determinată hotărâtor de semnificaţia
atribuită. “Elevul se străduieşte să construiască reprezentări
semnificative şi coerente pe baza cunoştinţelor sale, indiferent de
cantitatea şi calitatea informaţiei existente.”4. Competența
constructivistă este interpretativă, centrată pe autonomie, evoluție,
orientată spre desfășurare și pe construirea realității, pe sesizarea
diferențelor și diversitatea perspectivelor. Valorificarea și utilizarea
mediului de învățare virtual din perspectiva teoriilor constructiviste
asupra învățării, cu respectarea principiilor fundamentale ale
acestora, conduce la o învățare reală, ancorată în realitatea
tehnologică și educațională actuală, care răspunde și intereselor de
învățare și dezvoltare ale generației de elevi din zilele noastre.
În perspectiva pregătirii lucrării mele de doctorat, în anul
școlar 2020-2021, pe semestrul I ( ianuarie 2021), am aplicat un
chestionar de identificare a nevoilor de învățare mijlocite de mediul
virtual, unui număr de 100 elevi de gimnaziu, de la Școala
Gimnazială ” Miron Costin” Bacău. Chestionarul valorifica
experiența învățării on-line a elevilor din perioada martie 2020 –
septembrie 2020 și a evidențiat următoarele nevoi/ interese
exprimate de copii: mai puțină expunere din partea profesorilor în
învățarea on-line; mai multe ocazii oferite elevilor de a colabora în
mediul educațional virtual;să nu fie evaluați, ”ascultați” așa cum se
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întâmpla în școala față-în-față; să fie lăsați să creeze instrumente online- mai multă libertate de căutare, selectare, organizare a
cunoașterii; să fie plasați în contexte de învățare interactive – vor să
lucreze alături de colegii lor în grupuri de lucru, la proiecte, la
investigații pe diverse teme, valorificând spațiul și resursele on-line;
să fie lăsați să ia decizii în ceea ce privește învățarea on-line, atât în
format sincron, cât și asincron; să fie conectați cu colegii lor pentru
a exprima și împărtăși opinii, pentru a intra în competiție.
Coroborând

aceste

rezultate

cu

postulatele

teoriilor

constructiviste asupra învățării, valorificarea mediului virtual în
educație, cu scopul de a forma competențe și de a propune elevilor
contexte de învățare autentică, ar trebui să aibă în vedere următoarele
principii și direcții de acțiune:
- nu orice produs educațional virtual folosit în lecția on-line
( web, ghid, soft, text digital) generează o învățare reală în rândul
elevilor- soluție: valorificarea resurselor într-un context virtual
colaborativ, activarea gândirii critice a elevilor ( simpla citire a unui
text/cărți în format digital nu generează un mediu de învățare activ,
dar plasarea lecturii într-un context de învățare tip seminar virtual,
în care copiii să-și susțină argumentele, crearea de către elevi a unui
trailer digital pe baza cărții, determină construirea, ci nu simpla
preluare a cunoașterii);
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- mediul virtual trebuie valorificat de cadrul didactic în sensul
în care să faciliteze interacțiunile cu scop educațional în rândul
elevilor- un site/o aplicație virtuală nu devine mediu educațional
virtual de învățare decât dacă devine suport pentru interacțiunea
socială – atât în format sincron, cât și asincron. O realitate virtuală
elementară, cum ar fi atunci când elevul are posibilitatea de a afla
cine e interesat de o anumită informație în mediul on-line, determină
un anumit comportament ” comportamentul noilor generații de elevi
este deja modelat masiv de contextul virtual de învățare.” 1, pag.39
- valorificarea creativă a oportunităților diverse oferite de
tehnologie și mediul digital ( de la texte/manuale digitale la
platforme/aplicații 3 D)- copiii din culturi diferite se pot reuni și
colabora în contexte de învățare virtuală, pot crea comunități virtuale
de învățare;
- proiectarea și implementarea activităților de învățare astfel
încât elevii să devină actori ai învățării în mediul virtual – de la
chestionare cu alegere multiplă la simulări de rezolvare de probleme
prin diverse aplicații pe domenii ( economie, biologie, ecologie,
etc.), de la rolul elevilor de consumatori de informație virtuală la
creatori de informație;
- prin intermediul tehnologiei se re-inițiază principiile
fondatoare ale pedagogiei bazate pe proiecte a lui Freinet : ”... nu
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doar prin folosirea instrumentelor, ci prin preocuparea pentru
multidisciplinaritate. De exemplu, o condiție pentru participarea
școlilor în proiectul ” Young Reporters for Environment”
(https://www.yre.global/) este ca profesorii de discipline diferite
(biologie, fizică, geografie) să-și articuleze cursurile plecând de la
problematica mediului.” 5.
După cum a evidențiat și chestionarul aplicat copiilor,
provocarea, din punct de vedere pedagogic, nu este, așadar, de a
imita interacțiunile și realitățile din educația față-în-față în mediul
virtual de învățare, de a transpune pur și simplu vechi paradigme și
principii didactice în învățarea on-line, ci de a explora și valorifica
la maxim funcționalitățile acestuia, de a crea contextul educațional
virtual relevant pentru elevi și pentru societate.
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INTERDISCIPLINARITATEA CA MODEL PEDAGOGIC
Gabriela CRISTEA, conf.univ.dr.
Universitatea „Spiru Haret”, București
Rezumat. Interdisciplinaritatea poate fi definită și analizată
ca model pedagogic, necesar în teoria și practica educației, a
instruirii și a proiectării curriculare a educației și a instruirii.
Studiul
nostru
evidențiază,
astfel,
specificul
interdisciplinarității în domeniul științelor educației, în general, al
științelor pedagogice fundamentale, în mod special: Teoria generală
a educației (Fundamentele pedagogiei; Teoria și metodologia
instruirii

(Didactica

generală);

Teoria

și

metodologia

curriculumului.
Ca model pedagogic, interdisciplinaritatea este abordată și
valorificată la nivel epistemologic. Ea contribuie la perfecționarea
metodologiei de cercetare specifică pedagogiei care abordează
obiectul de studiu specific (educația, instruirea, proiectarea
curriculară a educației și a instruirii) în context global și deschis spre
toate contribuțiile științelor socio-umane.
La nivel epistemologic, modelul interdisciplinarității
identifică și subliniază interacțiunile dintre conceptele pedagogice
fundamentale care definesc obiectul de studiu specific –
normativitatea specifică – metodologia de cercetare specifică
științelor educației.
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Cunoștințele teoretice, normative și metodologice afirmate
epistemologic la nivelul conceptelor pedagogice fundamentale
definite și analizate de teoriile generale ale domeniului (aflate la baza
tuturor științelor educației mai vechi și mai noi): teoria generală a
educației (fundamentele pedagogiei), teoria și metodologia instruirii
(didactica

generală),

teoria

și

metodologia

curriculumului

(promovată, în ultimele decenii, ca teorie generală a proiectării
curriculare a educației și a instruirii la toate nivelurile sistemului și
ale procesului de învățământ).
Acest model poate fi valorificat la nivel de: a) clasificare a
științelor educației; b) analiză a unor raporturi speciale de
interdisciplinaritate cum sunt cele existente între didactica generală
și didacticele aplicate (pe discipline și trepte de învățământ); c)
proiectare curriculară a planului de învățământ și a programelor
școlare.
În clasificarea științelor educației avem în vedere: a) poziția
față de obiectul de studiu specific (educația), abordat la nivel general
(vezi teoriile pedagogice generale) și particular – teoriile pedagogice
aplicate la nivel de trepte și vârste școlare, de discipline de
învățământ (vezi didacticele particulare) și de domenii sociale
(pedagogia familiei, pedagogia profesiilor etc.); b) metodologia de
cercetare promovată predominant care angajează, în mod special
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construcția

epistemologică

a

științelor

educației

la

nivel

intradisciplinar, interdisciplinar și pluridisciplinar.
INTERDISCIPLINARITATEA, la nivel epistemologic,
definește o dimensiune teoretică, normativă și metodologică
existentă în științele moderne care au ca sferă de cercetare o realitate
naturală și socială extinsă, obiectivă și subiectivă, care solicită o
abordare globală, complexă, unitară, integrativă, a componentelor
specifice, particulare, studiate din perspective diferite, proprii
fiecărei științe (logico-matematice, a naturii, științe socio-umane).
Studiul nostru are în vedere interdisciplinaritatea în științele
socio-umane. Avansăm formula de științe socio-umane, în acord cu
demonstrația propusă de Jean Piaget care evidenția faptul că nu
există științe umane care să nu fie sociale și nici științe sociale care
să nu fie umane1.
În acest context general, va fi analizată și
interdisciplinaritatea necesară, în plan epistemologic, în
pedagogie, știință socio-umană specializată în studiul educației, din
„trunchiul”
INTERDISCIPLINARITATEA

constituie

o

cerință

epistemologică promovată, pe larg, în procesul de evoluție a științei.
Ea reflectă o dimensiune teoretică, normativă și metodologică
1

Jean Piaget (1970), Psychologie et epistemologie, Edition Gonthiers, Paris
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existentă în științele moderne și postmoderne (contemporane) care
au ca sferă de cercetare realitatea complexă și contradictorii a naturii,
a societății și a omului aflată în evoluție continuă. Dinamica sa,
obiectivă și subiectivă, solicită o abordare globală, unitară,
integrativă a componentelor realității studiate din perspectivele
proprii fiecărei științe, perspective diferite dar și complementare.
La acest nivel trebuie să avem în vedere situațiile generale și
particulare existente sau apărute în toate cele trei mari categorii de
științe, afirmate în istorie, din antichitate și premodernitate, până în
modernitate

și

postmodernitate:

științele

logico-matematice,

dezvoltate în prezent și la nivel de științe informatice; științele
naturii, bazate, în mod special, pe metodologia de cercetare
explicativă, experimentală și științele socio-umane, bazate pe
metodologia de cercetare interpretativă, hermeneutică.
Studiul nostru are în vedere interdisciplinaritatea ca
potențial model pedagogic necesar în construcția curriculumului
școlar și universitar, dar și în procesul de elaborare și maturizare a
unor științe ale educației mai vechi sau mai noi, precum filozofia
educației (etica educației, axiologia educației, epistemologia
educației), psihologia educației (psihologia învățării – teoriile
psihologice ale învățării abordate ca modele instruire) sociologia
educației

(sociologia

școlii,
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sociologia

curriculumului),

managementul educației (managementul organizației școlare,
managementul clasei de elevi, managementul lecției, managementul
proiectelor educaționale).
Un astfel de model pedagogic valorifică „epistemologia și
instrumentarea” proprie „științelor care studiază problemele
educative, sociale sau psihologice sub unghiul unei cercetări
veritabile, ruptă definitiv de afirmațiile decisive și de cunoștințele
intuitive” (Pierre Pourtois, Huguette Desmat, 1988, p. 7).
În analiza noastră avem în atenție domeniul științelor socioumane. Adoptăm formula de științe socio-umane, utilizată de Jean
Piaget care evidenția faptul că nu există științe umane care să nu fie
sociale și nici științe sociale care să nu fie umane (Jean Piaget,
1970). Interdisciplinaritatea în pedagogie se afirmă în acest context
epistemologic general. Avem în vedere calitatea pedagogiei de
știință socio-umană specializată în studiul educației, din „trunchiul”
căreia s-au dezvoltat în timp, numeroase „științe ale educației”,
integrate sau integrabile în sistemul științelor educației sau al
științelor pedagogice, moderne și postmoderne (Sorin Cristea, 2016),
pp. 17-22).
În

epoca

istorică

modernă

și

contemporană,

interdisciplinaritatea devine „un mod de gândire și cercetare
indispensabil pentru progres în știință”. La nivel social, este un
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model epistemologic superior, adoptat de UNESCO. Acest model: a)
valorifică „vocația reflexivă” a cunoașterii științifice în „domeniile
cheie ale progresului omenirii – educația, știința, tehnologia, cultura,
informația și comunicarea”; b) stimulează inovația socială, necesară
în contextul societății informaționale, rezultată „tocmai din
interacțiunea

creatoare

a

acestor

domenii

mari”

(Interdisciplinaritatea în științele umane, 1986, p. 5)
Ca model epistemologic, interdisciplinaritatea contribuie la
„inventarea științelor moderne”. Ea confirmă „autonomia” unor
domenii specifice de cercetare, dar și deschiderea acestora spre alte
„structuri cognitive privilegiate prin propriul discurs, necesare
pentru rezolvarea unei multitudini de probleme sociale, generate în
mod obiectiv sau subiectiv. Contribuie la „metamorfoza științei”
raportată metaforic la „evoluția speciilor”, care explică „ramificarea
disciplinelor din ce în ce mai diverse”, dar și „intersecția lor”, în
„legătura profundă” cu progresul permanent al cunoașterii, cu
referințe majore la „probleme care s-au pus și s-au repus neîncetat”
Isabelle Stengers, 2001, p. 24).
Interdisciplinaritatea este adaptabilă la „o știință deschisă”
care cultivă „noua alianță” necesară între „specializare și
„compartimentare” și chiar între ordonare și entropie Ilya Prigogin,
Isabelle Stengers, 1984, Noua Alianță. Metamorfoza științei, trad.,
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Editura Politică, București, pp. 404-409). Ea solicită resursele
cercetării

fundamentale,

istorice

și

teoretice

(filozofice,

epistemologice, axiologice, praxiologice). Este valorificată în toate
științele, nu numai în cele socio-umane. Dar implică în mod special,
metodologia științelor socio-umane angajată la nivelul corelației
care trebuie construită între „idealul unei științe pure” și „sociologia
științelor” (Isabelle Stengers, 2001, p. 7).
În științele socio-umane, „analizele istorico-filozofice sunt
complementare” în cadrul oricărei cercetări fundamentale. Doar cu
ajutorul lor parcurge „secțiunea transversală” a obiectului cercetat.
În cazul pedagogiei, se asigură, astfel, „înțelegerea aprofundată” a
educației ca

„produs al culturii spirituale”, abordat istoric,

psihologic, și sociologic, etic și estetic (Mario Bunge (1984), Știință
și filozofie, trad. Editura Politică, București, p. 36).
Interdisciplinaritatea în științele socio-umane este definită:
1 „În sens restrâns”, cu referință la „cooperarea a două sau
mai multe discipline, fiecare aducând, la nivelul teoriei sau al
cercetării empirice, propriile sisteme conceptuale, modul ei de a
defini problemele și metodele ei de cercetare”.
2. În sens larg, ca transdisciplinaritate care „presupune
cooperarea a diferite discipline care adoptă un același ansamblu de
concepte fundamentale sau câteva elemente dintr-o aceeași metodă
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de cercetare”, afirmate la nivel de paradigmă (Interdisciplinaritatea
în științele umane, 1986, p. 29).
Centrul European al UNESCO pentru Învățământul
Superior (CEPES) evidențiază „patru niveluri ale cooperării și
întrepătrunderii disciplinelor, abordărilor și metodelor de cercetare”,
validate la nivelul anilor 1980:
1. Multidisciplinaritatea – „forma cea mai puțin dezvoltată a
interdisciplinarității, constând mai degrabă în juxtapunerea anumitor
elemente ale diverselor discipline pentru a pune în lumină aspectele
lor comune”.
2. Pluridisciplinaritatea – „o comunitate simetrică între
diferiți specialiști și diferite discipline” care solicită o colaborare
specială, bazată pe interacțiunea cercetărilor întreprinse.
3. Transdisciplinaritatea – „văzută că întrepătrundere a mai
multor discipline și coordonare a cercetărilor susceptibile să ducă,
în timp, la constituirea unei noi discipline sau a unui nou domeniu al
cunoașterii”.
4. Interdisciplinaritatea – considerată,

„în raport cu

transdisciplinaritatea, o formă mai puțin dezvoltată a coordonării
unor discipline științifice” în măsura în care „implică un anumit grad
de integrare între diferite domenii ale cunoașterii și între diferite
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abordări, cu utilizarea unui limbaj comun permițând schimburi de
ordin conceptual și metodologic” (Ibidem, p. 11)
Ca

model

epistemologic,

dar

și

pedagogic,

interdisciplinaritatea are se referă la: a) „domenii învecinate, în care
se aplică metodele și conceptele a două sau mai multor discipline”;
b) „problemele sau grupurilor de probleme care depășesc granițele
unei discipline care reclamă colaborarea mai multor discipline”; c)
„metodele proprii unei discipline – vezi metodele matematice sau
statistice – aplicate în alte discipline”; d) „concepte elaborate într-o
disciplină, aplicate în cercetări din afara disciplinei” (Ibidem, p. 12)
Pedagogia valorifică interdisciplinarității la nivel de cerință
epistemologică implicată în consolidarea conceptelor fundamentale
prin apelul și la resursele oferite de aparatul conceptual proprii altor
științe socio-umane. În acest proces, este trebuie eliminată însă orice
tendință

de abordare unilaterală a educației, „biologizantă sau

psihologizantă”, sociologizantă sau politizantă etc. etc. (Ibidem, p. 23).
În teoria curriculumului, interdisciplinaritatea constituie un
model pedagogic normativ, promovat, de UNESCO. El ordonează
integrarea conținuturilor, „intradisciplinară, interdisciplinară și
pluridisciplinară

sau

tematică”,

deschisă

spre

„abordarea

transdisciplinară a învățământului”, pe verticala și orizontala
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acestuia”, în perspectiva educației permanente L.D’Hainaut, în
L.D’Hainaut (coordonator), 1981, pp. 209-233).
Ca

model

pedagogic

de

proiectare

curriculară,

interdisciplinaritatea, „nu ignoră existența disciplinelor, aportul lor
la structurarea realității prin intermediul conceptelor” (ibidem, p.
214). Ea oferă trei „modalități de abordare a materiei” necesare în
condițiile în care „disciplinele sunt invadate de un gigantism care le
închide în impasul hiperspecializării”:

1.

Abordarea

din

perspectivă verticală, intradisciplinară. Materia școlară este
proiectată curricular pe baza unor obiective de stăpânire a
conceptelor și principiilor integrate în interiorul unei discipline
(matematică, limba română, fizică, biologie, istorie, economie,
sociologie, psihologie, pedagogie etc.).
2. Abordarea din perspectivă orizontală, interdisciplinară.
Materia școlară este proiectată curricular pe baza unor obiective de
transfer a cunoștințelor și principiilor care permit „multiple aplicații
în sfera disciplinelor în care sunt aplicabile” în contexte deschise (în
științele naturii, în științele socio-umane, în disciplinele artistice
etc.).
3. Abordarea din perspectivă transversală, pluridisciplinară
sau tematică. Materia școlară este proiectată curricular pe baza unor
obiective de exprimare a cunoștințelor și principiilor „determinate de
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situații, pornind de la o problemă complexă – lumea contemporană,
mediul înconjurător, tehnologia, democrația, sănătatea etc. – care
ține de mai multe discipline în același timp”, cu deschidere specială
spre educația permanentă. (Ibidem, pp. 209-216).
Teoria curriculumului centrată asupra obiectivelor învățării,
definite în termeni psihologici de competențe generale și specifice,
construiește o nouă concepție despre „rolul disciplinelor de
învățământ” care promovează „perspectiva transdisciplinară a
învățământului”. Astfel, deși „disciplinele nu sunt ignorate, ele nu
mai constituie punctul de focalizare al formării”; ele „furnizează
obiectele și situațiile învățării și conțin relațiile care leagă și
organizează aceste situații”. La acest nivel, UNESCO propune trei
modele de „abordare transdisciplinară a conținuturilor: a) verticală,
„o revoluție blândă care prezintă avantajul de a putea să se sprijine
pe structuri ale disciplinelor”; b) orizontală, care „desființează
compartimentările și favorizează transferul”; c) transversală,
tematică, care „prezintă avantajul și inconvenientul de a permite o
libertate totală față de disciplină” (Ibidem, pp. 217-220).
Interdisciplinaritatea,

ca

model

pedagogic

valorifică

„abordarea transdisciplinară, cu cele trei variante ale sale”, într-un
cadru deschis spre educația permanentă, spre învățarea pe tot
parcursul vieții. Ea devine un model pedagogic global construit pe
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baza unui ideal al educației permanente care vizează integrarea
coerentă a tuturor conținuturilor și formelor generale ale educației
în perspectiva „extinderii educației pe întreaga perioadă a vieții”.
(Ibidem, p. 229).
Idealul educației permanente este reflectat la nivelul
obiectivului general al procesului de învățământ care promovează
învățarea inovatoare, anticipativă și participativă, opusă „învățării
de menținere” care asigură doar adaptarea la situația actuală, în
condiții „bine delimitate, unde ipotezele rămân fixe”. (James W.
Botkin; Mahdi Elmandjra, Mircea Malița, 1981, p. 70).
Învățarea inovatoare, anticipativă și prospectivă implică
realizarea a două obiective specifice exprimate în termeni de
competențe:
1. Autonomia – „dobândirea capacității de a elabora judecăți
și decizii necesare acționării în libertate și independență; o cheie care
îți permite să eviți să fii depășit de evenimente și o bază pentru autoîmplinire”.
2. Integrarea – dobândirea „capacității de a intra în relații
mai vaste, de a coopera pentru scopuri comune, de a stabili legături,
de a înțelege sisteme mai largi și de a vedea întregul”.
La

nivel

pedagogic

superior,

integrarea

reprezintă

„capacitatea de a înțelege conexiunile și legăturile reciproce dintre
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probleme”, valorificând global „gândirea integrativă” care „nu
trebuie să ignore autonomia” care susține „bizuirea pe sine” (Ibidem,
pp. 58-63).
La nivel de proiectare curriculară a instruirii, învățarea
inovatoare valorifică „perspectivele interdisciplinare”, care permit
înțelegerea problemelor globale de natură culturală, comunitară,
economică, politică, juridică, ecologică, sanitară, climaterică,
demografică, nutrițională, geografică etc. Rezolvarea lor „necesită o
înțelegere

integrată

și

cuprinzătoare”,

dincolo

de

monodisciplinaritatea unei specializări care „duce virtual la o lipsă
de sens garantată (Ibidem, p. 105).
Interdisciplinaritatea

devine

un

model

pedagogic

valorificat special în teoria curriculumului care promovează
învățarea inovatoare prin integrarea materiilor: a) internă – „elevul
unifică și pune în relație ansamblu experiențelor sale”; b) externă –
„profesorul amenajează mediul într-o modalitate care să favorizeze”
reușita școlară. Produsele curriculare generate (planul de
învățământ, programele școlare) organizează conținuturile instruirii
la trei niveluri de referință care vizează: a) „mai multe discipline”
abordate pluridisciplinar, interdisciplinar și transdisciplinar”; b) „o
disciplină” abordată intradisciplinar; c) o disciplină sau mai multe
discipline raportate la diferite probleme ale vieții, „integrate
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funcțional, intra sau interdisciplinar” (Dictionnaire actuel de
l’éducation, 3-e édition, direction éditorial Renald Legendre, 2005,
pp. 788, 789)
Modelul pedagogic care vizează „integrarea curriculumului”
implică optimizarea raporturilor dintre: a) cunoașterea științifică –
obiectul învățării (vezi construcția curriculumului de tip disciplinar
și intradisciplinar); b) cunoașterea științifică – subiectul care învață
/ elevul (vezi construcția „curriculumului interdisciplinar”; c)
subiectul care învață – activitățile desfășurate în viața cotidiană
(vezi

construcția

„curriculumului

psihosocial”,

transversal,

transdisciplinar); d) activitățile desfășurate în viața cotidiană –
obiectul

învățării

(vezi

construcția

„curriculumului

tehno-

instrumental”, multidisciplinar și pluridisciplinar (Ibidem, p. 790)
Acest model, prezentat și în literatura de specialitate din
România, „asigură complementaritatea nivelurilor de integrare
curriculară”, realizată prin: inserție, armonizare – monodisciplinară
și intradisciplinară; corelare, juxtapunere – multidisciplinară;
intersecție,

interacțiune

–

interdisciplinară”;

fuziune

–

transdisciplinară, „care reprezintă gradul cel mai elevat de integrare
a curriculumului” (Lucian Ciolan, 2008, pp. 130-135).
Evoluția

istorică

a

pedagogiei

confirmă

importanța

interdisciplinarității ca model epistemologic implicat în construcția
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conceptelor fundamentale ale domeniului, definite și articulate în
cadrul teoriilor generale, afirmate în epoca modernă (fundamentele
pedagogiei – didactica generală – teoria educației) și postmodernă
(teoria generală a educației, teoria generală a instruirii / didactica
generală – teoria generală a curriculumului).
Teoriile

generale

intradisciplinar în cadrul

ale

domeniului

sunt

integrate

pedagogiei generale, susținută: a)

epistemologic prin conceptele fundamentale care definesc obiectul
de studiu, normativitatea și metodologia de cercetare – specifice,
care au în vedere educația, instruirea și proiectarea curriculară a
educației și a instruirii la toate nivelurile sistemului de învățământ;
b) academic, prin includerea sa în ceea ce astăzi definim prin
curriculumul universitar implicat în formarea inițială și continuă a
profesorilor.
Această abordare intradisciplinară, inițiată de Herbart de la
începutul secolului XIX (Pedagogia generală, 1806; Prelegeri
pedagogice, 1835), este perfectibilă până în prezent în cadrul unei
structuri modulare, validată academic (universitar) care integrează
teoriile generale ale domeniului, în calitate de științe pedagogice
fundamentale sau de științe fundamentale ale educației: teoria
generală a educației – teoria generală a instruirii (didactica generală)
– teoria generală a curriculumului. Ele sunt la baza construcției
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epistemologice a tuturor științelor educației mai vechi sau mai noi,
realizată prin: a) aplicarea teoriilor generale

(vezi teoria

învățământului primar, didacticele particulare, pedagogia familiei
etc.); b) valorificarea unor metodologii de tip intradisciplinar (teoria
educației morale, teoria și metodologia evaluării, teoria predării /
comunicării didactice etc.) și interdisciplinar (psihologia educației,
sociologia educației, managementul educației) (Sorin Cristea, 2016).
Clasificarea științelor educației se bazează pe valorificarea
unui model pedagogic care presupune prezența interdisciplinarității.
Acest model are în vedere, pe de o parte, poziția față de obiectul de
studiu specific al pedagogiei – educația – care este abordat la nivel
general (teoria generală a educației, teoria generală a instruirii, teoria
generală a curriculumului) și particular (pedagogia învățământului
preșcolar / primar etc., didacticele particulare, pedagogia familiei
etc.). Pe de altă parte, raportarea la metodologia de cercetare utilizată
predominant evidențiază prezența interdisciplinarității la nivel de
relație dintre: didactica generală (teoria generală a instruirii) și
didaticile particulare; pedagogie și alte științe socio-umane
(psihologie – psihologia educației, sociologie – sociologia educației
etc.). La nivel de intradisciplinaritate, evidențiem construcția acelor
științe ale educației care au la bază aprofundarea problematicii celor
trei acțiuni integrate în structura de funcționare a instruirii: predarea
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– teoria comunicări didactice; învățarea – teoriile învățării abordate
ca modele de instruire; evaluarea – teoria evaluării (Gabriela Cristea
2008).
Metodologia de cercetare fundamentală și operațională,
promovată în domeniul pedagogiei, angajează, în mod special,
construcția

epistemologică

a

științelor

educației

la

nivel

intradisciplinar, interdisciplinar și pluridisciplinar, cu deschideri
multiple spre transdisciplinar. Astfel, la nivelul „noilor științe
sociale”,

interpenetrarea

disciplinelor

poate

consolida

fundamentele pedagogiei, în contextul raporturilor sale multiple cu
filozofia și istoria, cu antropologia și psihologia, cu sociologia și
științele politice, cu economia și cu științele comunicării, cu
lingvistica și cu informatica etc. Mattei Dogan, Robert Pahre, 1997).
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INTERDISCIPLINARITATEA ÎN DOMENIUL
ȘTIINȚELOR EDUCAȚIEI. O ABORDARE DIN
PERSPECTIVĂ EPISTEMOLOGICĂ
Gabriela CRISTEA
Associate Professor Ph.D.
Universitatea „Spiru Haret”, București
Summary. Our study proposes to distinguish the specific of
interdisciplinarity in the educational sciences field. The proposed
analytical perspective is built at an epistemologic level. It refers to
the existing objective interdisciplinarity -in the socio-human
sciences, specifically reflected in pedagogy area – in general and
especially in the educational sciences.
The interdisciplinarity pattern shows the existing
interactions between the theoretical, normative and methodological
knowledge, epistemologicaly stated at the level of the fundamental
pedagogic concepts, which are defined and analysed by the general
theories of the field (being at the basis of all the educational sciences
– older and newer ones): general theory of education (foundations
of pedagogy), theory and methodology of instruction (general
didactics), theory and methodology of curiculum (promoted- in the
last decades – as a general theory of the curricular design of
education and instruction to all the system and educational process
’s levels.
This model can be valued at the level of: a) educational
sciences clasification; b) analysis of some special reports of
interdisciplinarity as those existing between general didactics and
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applied didactics (on disciplines and education steps); c) curricular
design of educational plan and syllabus.
In educational sciences classification we are taking into
account: a) position towards the specific study object (education),
approached to a general level (see general pedagogic theories) and
a particular one – pedagogic theories applied to the level of school
steps and ages, of learning disciplines (see particular didactics) and
of social fields (family pedagogy, professions pedagogy etc.); b)
mainly promoted research methodology which specially implies the
epistemologic construction of educational sciences at an
intradisciplinary, interdisciplinary and pluridisciplinary level.
INTERDISCIPLINARITATEA, la nivel epistemologic,
definește o dimensiune teoretică, normativă și metodologică
existentă în științele moderne care au ca sferă de cercetare o realitate
naturală și socială extinsă, obiectivă și subiectivă, care solicită o
abordare globală, complexă, unitară, integrativă, a componentelor
specifice, particulare, studiate din perspective diferite, proprii
fiecărei științe (logico-matematice, a naturii, științe socio-umane).
Studiul nostru are în vedere interdisciplinaritatea în științele
socio-umane. Avansăm formula de științe socio-umane, în acord cu
demonstrația propusă de Jean Piaget care evidenția faptul că nu
există științe umane care să nu fie sociale și nici științe sociale care
să nu fie umane2.

2

Jean Piaget (1970), Psychologie et epistemologie, Edition Gonthiers, Paris
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În

acest

context

general,

va

fi

analizată

și

interdisciplinaritatea necesară, în plan epistemologic, în pedagogie,
știință socio-umană specializată în studiul educației, din „trunchiul”
căreia s-au dezvoltat în timp, numeroase „științe ale educației”,
integrate sau integrabile în sistemul științelor educației sau al
științelor pedagogice, moderne și postmoderne3.
În

epoca

istorică

modernă

și

contemporană,

interdisciplinaritatea devine „un mod de gândire și cercetare
indispensabil pentru progres în știință”. La nivel social, constituie un
model epistemologic superior, adoptat de UNESCO în urma
dezbaterii unor teme care valorifică „vocația reflexivă” a cunoașterii
științifice aplicată în „domeniile cheie ale progresului omenirii în
epoca contemporană – educația, știința, tehnologia, cultura,
informația și comunicarea”. Inovația socială, necesară permanent în
contextul societății informaționale, bazată pe cunoaștere, este
dependentă și rezultă „tocmai din interacțiunea creatoare a acestor
domenii mari”4

3

Sorin Cristea (2016), Concepte fundamentale în pedagogie, vol. 1, Pedagogia /
Științele pedagogice / Științele educației, Didactica Publishing House, București,
pp. 17-22
4
Interdisciplinaritatea în științele umane (1986), trad. Editura Politică,
București, p. 5
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Interdisciplinaritatea reflectă evoluțiile înregistrate în plan
epistemologic în epoca modernă și contemporană. „Inventarea
științelor moderne” confirmă nu numai „autonomia” unor domenii
specifice de cercetare, ci și deschiderea acestora spre alte „structuri
cognitive privilegiate prin propriul discurs, necesare pentru
rezolvarea unei multitudini de probleme sociale, generate în mod
obiectiv sau subiectiv 5 . În acest context, „metamorfoza științei”
poate fi raportată metaforic la „evoluția speciilor”, care explică
„ramificarea disciplinelor din ce în ce mai diverse”, dar și
„intersecția disciplinelor”, „legătura profundă” dintre acestea care a
dus la progresul permanent al cunoașterii, realizată „în termenii unei
vaste panorame” cu referințe esențiale la „probleme care s-au pus și
s-au repus neîncetat”.
Interdisciplinaritatea ca model epistemologic complex,
integrativ, este adaptabilă la „o știință deschisă” care tinde spre
„noua alianță” necesară între „specializare și „compartimentare” și
chiar între ordonare și entropie 6 . Înțelegerea și aplicarea sa
angajează resursele cercetării fundamentale, istorice și teoretice
(filozofice, epistemologice). Valorificarea sa în cadrul tuturor

5

Isabelle Stengers, (2001), Inventarea științelor moderne, trad. Editura Polirom,
Iași, p. 24
6
Ilya Prigogin, Isabelle Stengers (1984), Noua Alianță. Metamorfoza științei,
trad., Editura Politică, București, pp. 404-409
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științelor (logico-matematice, ale naturii, socio-umane), este
realizabilă la nivelul corelației necesare între „idealul unei științe
pure” și „sociologia științelor”7
În cadrul științelor socio-umane (în general), științelor
educației (în special), „analizele istorico-filozofice” – necesare în
contextul epistemologic propriu cercetării fundamentale – sunt
complementare”. Ele evoluează la nivel de „secțiune transversală”.
Au în vedere „înțelegerea aprofundată a oricărui produs al culturii
spirituale”, care este „rezultatul unei game de abordări: istorică,
psihologică, sociologică și uneori etică și estetică”8
Interdisciplinaritatea în științele socio-umane este definită
„în sens restrâns” și în sens larg, la nivel de „transdisciplinaritate”.
În sens restrâns, „interdisciplinaritatea implică întâlnirea și
cooperarea a două sau mai multe discipline, fiecare aducând, la
nivelul teoriei sau al cercetării empirice, propriile sisteme
conceptuale, modul ei de a defini problemele și metodele ei de
cercetare”.

În

sens

larg,

transdisciplinaritatea

„presupune

cooperarea a diferite discipline care adoptă un același ansamblu de

7
8

Isabelle Stengers (2001), op.cit. p. 7
Mario Bunge (1984), Știință și filozofie, trad. Editura Politică, București, p. 36
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concepte fundamentale sau câteva elemente dintr-o aceeași metodă
de cercetare”, afirmate la nivel de paradigmă. 9
Centrul European al UNESCO pentru Învățământul
Superior (CEPES) evidențiază „patru niveluri ale cooperării și
întrepătrunderii disciplinelor, abordărilor și metodelor de cercetare”,
validate la nivelul anilor 1980, confirmate până în prezent:
multidisciplinaritatea, pluridisciplinaritatea, transdisciplinaritatea,
interdisciplinaritatea.
1. Multidisciplinaritatea. „Apare ca forma cea mai puțin
dezvoltată a interdisciplinarității, constând mai degrabă în
juxtapunerea anumitor elemente ale diverselor discipline pentru a
pune în lumină aspectele lor comune”.
2. Pluridisciplinaritatea. „Presupune o comunitate simetrică
între diferiți specialiști și diferite discipline”

care solicită o

colaborare specială, bazată pe interdependența și interacțiunea
cercetărilor întreprinse.
3. Transdisciplinaritatea. „Este văzută că întrepătrundere a
mai multor discipline și coordonare a cercetărilor susceptibile să
ducă, în timp, la constituirea unei noi discipline sau a unui nou
domeniu al cunoașterii” situat dincolo de cadrul particular al fiecărei

9

Interdisciplinaritatea în științele umane (1986), trad. Editura Politică,
București, p. 29
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discipline, valorificat în plan conceptual și normativ, metodologic și
pragmatic.
4.

Interdisciplinaritatea.

„Este,

în

raport

cu

transdisciplinaritatea, o formă mai puțin dezvoltată a comunicării,
coordonării și integrării unor discipline științifice”. Analizată, „în
sens larg, implică un anumit grad de integrare între diferite domenii
ale cunoașterii și între diferite abordări, ca și utilizarea unui limbaj
comun permițând schimburi de ordin conceptual și metodologic”.
10

În sens restrâns, interdisciplinaritatea se realizează la nivelul
a

„patru

specii”.

În

plan

epistemologic,

ele

fixează

interdisciplinaritatea: a) „unor domenii învecinate, în care se aplică
metodele și conceptele a două sau mai multor discipline”; b)
„problemelor sau grupurilor de probleme care depășesc granițele
unei discipline care reclamă colaborarea mai multor discipline”; c)
„metodelor proprii unei discipline – vezi metodele matematice sau
statistice – aplicate în alte discipline”; d) „conceptelor elaborate întro disciplină, aplicate în cercetări din afara disciplinei”.11
În această perspectivă epistemologică deschisă, „abordarea
interdisciplinară este o cerință presantă a progresului științific”

10
11

Ibidem, p. 11
Ibidem, p. 12
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necesară și în domeniul pedagogiei în calitate de știință socio-umană
specializată în studiul educației care implică valorificarea unor
rezultate ale cercetării acumulate în mai multe domenii cu care
pedagogia interacționează (filozofia, sociologia, antropologia,
economia, managementul, științele politice, științele comunicării,
informatica etc.).

Realizarea pedagogiei ca „disciplină solidă”

implică valorificarea interdisciplinarității la nivel de cerință
epistemologică deschisă. Ea presupune consolidarea conceptelor
fundamentale ale pedagogiei, în cadrul epistemologic specific
pedagogiei, confirmat și prin valorificarea unor noțiuni, principii,
metode, probleme, proprii altor științe socio-umane. În acest proces,
trebuie evitată orice tendință de utilizare a interdisciplinarității în
viziune proprie altor științe socio-umane, sursă a unei abordări
unilaterale

a

educației,

„biologizantă

sau

psihologizantă”,

sociologizantă, politizantă, informatizantă etc.12
În pedagogie, interdisciplinaritatea este valorificată ca
principiu de organizare a conținuturilor, promovat, de UNESCO, la
nivel de politică a educației. În proiectarea curriculară, este
argumentată teoretic și metodologic prin asocierea sa cu noțiunea
operațională care definește integrarea conținuturilor „din perspectivă
intradisciplinară, interdisciplinară și pluridisciplinară sau tematică”,
12

Ibidem, p. 23
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deschisă spre „abordarea transdisciplinară a învățământului”, pe
verticala și orizontala acestuia”13.
Aplicarea interdisciplinarității, la nivel de principiu, „nu
înseamnă că trebuie să se ignore existența disciplinelor, să se
disprețuiască aportul lor la structurarea realității prin intermediul
conceptelor”14. În plan normativ, interdisciplinaritatea implică trei
„modalități de abordare a materiei” necesare în condițiile în care
„disciplinele sunt invadate de un gigantism care le înăbușă, le abate
de la rolul simplificator și le închide în impasul hiperspecializării”.
Cele trei modalități oferă o nouă perspectivă de predare-învățareevaluare

a

conceptelor

și

principiilor:

a)

verticală,

intradisciplinară; b) orizontală, interdisciplinară; c) transversală,
pluridisciplinară sau tematică.15
Materia școlară abordată din perspectivă verticală,
intradisciplinară este proiectată curricular pe baza unor obiective de
stăpânire a conceptelor și principiilor integrate în interiorul unei
discipline (matematică, limba română, fizică, biologie, istorie,
economie, sociologie, psihologie, pedagogie etc.).

13

L.D’Hainaut (1981), Interdisciplinaritatea și integrarea, în L.D’Hainaut
(coordonator), Programe de învățământ și educație permanentă, trad. Editura
Didactică și Pedagogică, București, 1981, pp. 209-233
14
Ibidem, p. 214
15
Ibidem, pp. 209-211
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Materia școlară abordată din perspectivă orizontală,
interdisciplinară este proiectată curricular pe baza unor obiective de
transfer a cunoștințelor și principiilor care permit „multiple aplicații
în sfera disciplinelor în care sunt aplicabile” sau valorificabile în
contexte deschise (în științele naturii, în științele socio-umane, în
disciplinele artistice etc.).
Materia școlară abordată din perspectivă transversală,
pluridisciplinară sau tematică este proiectată curricular pe baza
unor obiective de exprimare a cunoștințelor și principiilor
„determinate de situații, pornind de la o problemă complexă – lumea
contemporană, mediul înconjurător, tehnologia, democrația,
sănătatea etc. – care ține de mai multe discipline în același timp”,
cu deschidere specială spre educația permanentă. 16
Teoria curriculumului, afirmată ca metodologie a proiectării
curriculare, centrată asupra obiectivelor învățării definite în termeni
psihologici de competențe generale și specifice, cognitive, afective
și psihomotorii), construiește o nouă concepție cu privire la „rolul
disciplinelor de învățământ” care promovează „perspectiva
transdisciplinară a învățământului”. Astfel, deși „disciplinele nu
sunt ignorate, ele nu mai constituie punctul de focalizare al

16

Ibidem, p. 216
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formării”. Dar ele „furnizează obiectele și situațiile învățării și conțin
relațiile care leagă și organizează aceste situații”.
Modelele exemplificate în cercetarea realizată de UNESCO
sunt cele care evidențiază posibilitatea „abordării transdisciplinare a
conținuturilor: a) verticală, „o revoluție blândă care prezintă
avantajul de a putea să se sprijine pe structuri ale disciplinelor”; b)
orizontală, care „desființează compartimentările și favorizează
transferul”; c) transversală, tematică, care „prezintă avantajul și
inconvenientul de a permite o libertate totală față de disciplină”.17
Interdisciplinaritatea, privită global, are calitatea unui model
pedagogic care valorifică „abordarea transdisciplinară, cu cele trei
variante ale sale”, într-un cadru deschis spre educația permanentă,
promovat oficial de UNESCO. Integrarea interdisciplinară
(verticală, orizontală, transversală) este subordonată, astfel,
„idealului educației permanente” care vizează integrarea coerentă a
tuturor conținuturilor și formelor generale ale educației în context
deschis, în perspectiva „extinderii educației pe întreaga perioadă a
vieții”.18
Idealul educației permanente este reflectat la nivelul
obiectivului general al procesului de învățământ. Acest obiectiv

17
18

Ibidem, pp. 217-220
Ibidem, p. 229
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general promovează modelul învățării inovatoare, anticipativă și
participativă, opusă „învățării de menținere” care asigură doar
adaptarea la situația actuală, în condiții „bine delimitate, unde
ipotezele rămân fixe”. Învățarea inovatoare „conturată de Clubul de
la Roma”, asigură adaptarea la situații aflate în schimbare, în
contexte deschise care implică „integrarea, sinteza și lărgirea
orizonturilor” cunoașterii. 19
Obiectivul general al procesului de învățământ – învățarea
inovatoare, anticipativă și prospectivă – este specificat și dezvoltat
pedagogic la nivelul a două „obiective principale”: autonomia și
integrarea.20
1. Autonomia vizează „dobândirea capacității de a elabora
judecăți și decizii necesare acționării în libertate și independență”;
pentru cel ce învață inovator, autonomia reprezintă „o cheie care îți
permite să eviți să fii depășit de evenimente și o bază pentru autoîmplinire”.
2. Integrarea vizează dobândirea „capacității de a intra în
relații mai vaste, de a coopera pentru scopuri comune, de a stabili
legături, dea înțelege sisteme mai largi și de a vedea întregul”.

19

James W. Botkin; Mahdi Elmandjra, Mircea Malița (1981), Orizontul fără
limite al învățării, trad. Editura Politică, București, p. 70
20
Ibidem, pp. 58-62
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Integrarea, în calitatea sa de capacitate superioară
autonomiei, este necesară la nivel social și psihologic. Astfel,
„pentru societăți integrarea implică interdependența; pentru indivizi
este o cheie a relațiilor umane”. La nivel pedagogic superior, psihosocial, integrarea reprezintă „capacitatea de a înțelege conexiunile
și legăturile reciproce dintre probleme”, valorificând global
„gândirea integrativă” care „nu trebuie să ignore autonomia” care
susține „bizuirea pe sine”.21
La nivel de proiectare curriculară a instruirii, învățarea inovatoare
valorifică „perspectivele interdisciplinare”, necesare în orice context
pentru înțelegerea, analiza-sinteza și evaluarea critică a problemelor
globale, care sunt de natură culturală, comunitară, economică,
politică, juridică, ecologică, sanitară, climaterică, demografică,
nutrițională, geografică etc. Rezolvarea lor „necesită o înțelegere
integrată și cuprinzătoare”, situată dincolo de monodisciplinaritatea
unei specializări care „duce virtual la o lipsă de sens garantată.22
Teoria curriculumului promovează învățarea inovatoare în
cadrul unui model de integrare a materiilor: a) internă – „elevul
unifică și pune în relație ansamblu experiențelor sale”; b) externă –
„profesorul amenajează mediul într-o modalitate care să favorizeze”

21
22

Ibidem, pp. 61, 62
Ibidem, p. 105
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reușita școlară. Produsele curriculare generate (planul de
învățământ, programele școlare) organizează conținuturile instruirii
la trei niveluri de referință care vizează: a) „mai multe discipline”
abordate pluridisciplinar, interdisciplinar și transdisciplinar”; b) „o
disciplină” abordată intradisciplinar; c) o disciplină sau mai multe
discipline raportate la diferite probleme ale vieții, „integrate
funcțional, intra sau interdisciplinar” – susținute prin „strategii
pedagogice” de instruire (predare-învățare-evaluare) și de evaluare
(diagnostică / predictivă – formativă – sumativă) adaptabile
permanent la un context deschis 23.
„Integrarea curriculumului” este realizabilă la nivelul
raporturilor pedagogice dintre:
1. Cunoașterea științifică – Obiectul învățării, care susțin
construcția curriculumului de tip disciplinar și intradisciplinar.
2. Cunoașterea științifică – Subiectul care învață (elevul),
care susțin construcția „curriculumului interdisciplinar”.
3. Subiectul care învață – Activitățile desfășurate în viața
cotidiană care susțin construcția „curriculumului psihosocial”,
transversal, transdisciplinar.

23

Dictionnaire actuel de l’éducation, 3-e édition, direction éditorial Renald

Legendre, 2005, pp. 788, 789
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4. Activitățile desfășurate în viața cotidiană – Obiectul
învățării,

care

susțin

construcția

„curriculumului

tehno-

instrumental”, multidisciplinar și pluridisciplinar (Ibidem, p. 790)
24

.
Acest model, prezentat și în literatura de specialitate din

România, „asigură complementaritatea nivelurilor de integrare
curriculară”.

Desfășurarea stadială, progresivă, a acestora, este

realizată prin: a) inserție, armonizare – monodisciplinară și
intradisciplinară; b) corelare, juxtapunere – multidisciplinară; c)
intersecție, interacțiune – interdisciplinară”;

d) fuziune –

transdisciplinară, „care reprezintă gradul cel mai elevat de integrare
a curriculumului”.25
Evoluția istorică a pedagogiei ca știință socio-umană
specializată

în

studiul

educației

confirmă

importanța

interdisciplinarității ca model epistemologic implicat în construcția
conceptelor fundamentale ale domeniului, definite și articulate în
cadrul teoriilor generale ale domeniului: a) fundamentele pedagogiei
– didactica generală – teoria educației, în epoca modernă; b) teoria
generală a educației – teoria generală a instruirii / didactica generală

24

Ibidem, p. 790

25

Lucian Ciolan (2008), Învățarea integrată. Fundamente pentru un curriculum
transdisciplinar, Editura Polirom, Iași, pp. 130-135
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– teoria și metodologia curriculumului, în epoca postmodernă,
contemporană.
Teoriile

generale

intradisciplinar în cadrul

ale

domeniului

sunt

integrate

pedagogiei generale, susținută: a)

epistemologic prin conceptele fundamentale care definesc obiectul
de studiu, normativitatea și metodologia de cercetare – specifice,
care au în vedere educația, instruirea și proiectarea curriculară a
educației și a instruirii la toate nivelurile sistemului de învățământ;
b) academic, prin includerea sa în ceea ce astăzi definim prin
curriculumul universitar implicat în formarea inițială și continuă a
profesorilor.
Această abordare intradisciplinară, inițiată de Herbart de la
începutul secolului XIX (Pedagogia generală, 1806; Prelegeri
pedagogice, 1835), este perfectibilă până în prezent în cadrul unei
structuri modulare, validată academic (universitar) care integrează
teoriile generale ale domeniului, în calitate de științe pedagogice
fundamentale sau de științe fundamentale ale educației: teoria
generală a educației – teoria generală a instruirii (didactica generală)
– teoria generală a curriculumului. Ele sunt la baza construcției
epistemologice a tuturor științelor educației mai vechi sau mai noi,
realizată prin: a) aplicarea teoriilor generale

(vezi teoria

învățământului primar, didacticele particulare, pedagogia familiei
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etc.); b) valorificarea unor metodologii de tip intradisciplinar (teoria
educației morale, teoria și metodologia evaluării, teoria predării /
comunicării didactice etc.) și interdisciplinar (psihologia educației,
sociologia educației, managementul educației).26
Interdisciplinaritatea,

ca

model

epistemologic,

este

valorificată la nivel de: a) clasificare a științelor educației; b) analiză
a unor raporturi speciale de interdisciplinaritate cum sunt cele
existente între didactica generală și didacticele aplicate (pe
discipline și trepte de învățământ);
În clasificarea științelor educației avem în vedere poziția față
de obiectul de studiu specific (educația), abordat la nivel general
(vezi teoriile pedagogice generale) și particular – teoriile pedagogice
aplicate la nivel de trepte și vârste școlare, de discipline de
învățământ. La acest nivel o problemă de cercetare fundamentală,
care solicită valorificarea interdisciplinarității, este cea a relației
dintre teoria și metodologia instruirii (didactica generală) și
didacticele speciale, concepute ca: a) didactici aplicate (sau
metodici ale procesului de învățământ – vezi metodica predării –
învățării – evaluării limbii române, unei limbi străine etc.); b)
didactici centrate asupra procesului de cunoaștere propriu fiecărei
26

Sorin Cristea (2016), op. cit., pp. 77-98
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științe, tradus pedagogic în cadrul specific fiecărei vârste psihologice
și școlare 27.
Metodologia de cercetare fundamentală (istorică și
teoretică) și operațională, promovată predominant în domeniul
pedagogiei, angajează, în mod special, construcția epistemologică a
științelor educației la nivel intradisciplinar, interdisciplinar și
pluridisciplinar, cu deschideri multiple spre transdisciplinar. În
acord cu evoluțiile epistemologice, înregistrate la nivelul „noilor
științe sociale”, interpenetrarea disciplinelor poate consolida
fundamentele pedagogiei, în contextul raporturilor sale multiple cu
filozofia și istoria, cu antropologia și psihologia, cu sociologia și
științele politice, cu economia și cu științele comunicării, cu
lingvistica și cu informatica etc.28.
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DIRECTIONS PRIORITAIRES DANS LA DÉFINITION DE
LA LIBERTÉ DANS LE CADRE ÉDUCATIF ROUMAIN
Diana DONOAGĂ
Universitatea Pedagogică de Stat ”Ion Creangă”
Chișinău, Republica Moldova
Rezumat. Problema libertății în educație a fost și va rămâne o
preocupare constantă a gândirii educaționale românești. Opinii
semnificative în acest sens, au fost dezvoltate de cercetători precum
I.C. Petrescu, I. Găvănescul, G.G. Antonescu, I.I. Gabrea și în
special de C. Narly. În concepția pedagogică românească, rămâne
evidentă ideea că educația, libertatea și disciplina sunt condiționate
reciproc. Nu putem vorbi despre libertate, decât prin educație,
libertatea semnificând prin urmare efort. Aceasta este maxima care
concentrează ideile pedagogiei din spațiul românesc interbelic, care
rămâne actuală până-n prezent.
Cuvinte-cheie: valoare, libertate, autoritate, disciplină,
constrângere, autonomie.
Le but attribué à l'éducation par Comenius est de former
l'homme et dans la mesure où l'homme est le miroir de toutes les
valeurs, l'éducation ne peut avoir un autre contenu et un autre idéal
que celui axiologique et humaniste. Dans la présentation des idées
qui suivent, notre message sera centré sur la dimension axiologique
de l'éducation et sur les coordonnées des valeurs qui identifient l'idée
que par l'éducation nous devons former un homme conscient de lui-
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même, de ses propres valeurs, un homme libre, qui cherche
continuellement à s'analyser lui-même et le monde qui l'entoure.
Sous l'influence de la pédagogie universelle, des concepts
importants concernant la relation entre la liberté individuelle et
l'éducation ont été développés par: G. G. Antonescu, I. Găvănescul,
I.C. Petrescu, I. I. Gabrea. Parmi tous, cependant, le professeur de
Cernăuţi - C. Narly traite plus largement, dans son travail, le
problème de la liberté et sa signification dans l'éducation.
Ainsi, C. Narly mentionne que l'éducation en tant qu 'influence
intentionnelle ne peut pas priver un individu de sa liberté.
Envisageant la spontanéité dans l'action comme initiative, la liberté
s'oppose à la passivité; elle suppose une action guidée par la force
intérieure de l'individu [2, p. 44]. Dans ce contexte, la vision de
Narly de la liberté et de l'originalité de l'individu est intéressante. Il
mentionne qu'il y a chez l'homme quelque chose qui nous apparaît
comme un don, que nous ne pouvons que recevoir et développer.
Chacun de nous est né avec certaines possibilités, qui par l'effet
de l'hérédité et la combinaison d'éléments héréditaires constitue
l'originalité spécifique. Nous pouvons devenir une personnalité par
l'effet

du

contact

entre

cette

originalité

spécifique

et

l'environnement. Si l'homme veut être libre il ne le sera que s' il se
manifestera selon son originalité spécifique et toute manifestation
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sur sa ligne lui apportera satisfaction, tout comme tout obstacle se
fera sentir avec douleur. La liberté et l'originalité, considère C.
Narly, regardent de près la même réalité et se complètent.
L'originalité est la base d'un développement adéquat et la liberté -la
possibilité de ce développement.
On peut en déduire que la liberté dans la manifestation de
l'homme signifie la manifestation de sa propre originalité spécifique,
qui à mesure que l'homme se construit au contact de l'environnement
devient une vocation [7, 145 -146].
Il convient également de noter qu'il n'y a pas de valeur
supérieure à l'homme. L'homme est sa propre valeur, et il vit cette
valeur dans son affirmation, dans sa réalisation. Plus cette prise de
conscience est intense, plus grand est le sentiment de sa propre
valeur et de sa propre liberté. Il n'y a de liberté que dans l'affirmation
de soi. Ou, par l'affirmation de soi, nous entendons la manifestation
de l'homme dans le sens de sa vocation, dont les racines, nous l'avons
vu, se trouvent dans l'originalité spécifique de l'individu. Selon C.
Narly, par vocation, nous entendons la convergence de toutes les
puissances humaines vers certaines manifestations, dans le sens
desquelles il sent qu'il se réalise, il a le sentiment de sa propre
liberté, de sa propre affirmation [7, p.240].
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En même temps, on ne peut pas parler de liberté absolue car
l'homme vit dans la communauté. Chaque liberté individuelle limite
et délimite l'autre. Le sens de l'éducation peut être non seulement
d'assurer le développement maximal de son originalité spécifique,
mais aussi d'assurer l'harmonisation des libertés individuelles.
L'éducation dans cette situation a pour rôle de guider chacun dans le
sens du développement de l'individualité, selon son potentiel
héréditaire, d'une part, et celui de superviser l'harmonisation des
libertés individuelles existantes, d'autre part. Selon le professeur de
Cernăuți, il n'y a pas de liberté là où il n'y a pas d'harmonie; là où
l'harmonie disparaît, la liberté aussi; par conséquent, ce n'est qu'en
préservant l'harmonie que la liberté individuelle peut être préservée
(ou récupérée). Ainsi, pour cette harmonisation qui coïncide avec la
manifestation de la vraie liberté, l'éducation a le droit d'intervenir
activement, en soutenant et en supprimant certains débuts et
manifestations, déclare Narly [2, p. 45]. Ainsi organisée, l'éducation
ne peut offrir et respecter la liberté individuelle que si elle se
préoccupe, simultanément, d'assurer et de maintenir l'harmonie
sociale.
Dans la pédagogie nationale, la liberté individuelle suppose au
moins les éléments suivants:
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- vivre et agir librement signifie vivre et agir selon la volonté
individuelle. Le problème de la liberté est le problème de
l'autodétermination;
- vivre et travailler librement signifie aussi vivre et travailler
selon certaines raisons issues des réflexions, des jugements, des
raisonnements, et non des impulsions sensationnelles et perceptives,
comme l'exprime I. Găvănescul. La liberté individuelle consiste
donc précisément dans la domination de l'être naturel par l'être
spirituel, c'est plutôt la vie vécue selon la raison, et non sous la règle
des impulsions changeantes du moment [4, p.148].
C'est un concept qui correspond également à la formation, au
développement de l'homme contemporain. Ou, cela est également
confirmé par Vl. Pâslaru qui déclare: on peut donc devenir un
homme libre qui que on est et quoi que on fait, si nos actes suivent
l'harmonie de notre âme avec elle-même et avec le monde dans
lequel nous vivons [8, p. 7].
Dans la pédagogie roumaine, la liberté individuelle ne peut être
séparée de la liberté morale. La liberté individuelle est comprise
comme la liberté morale. La liberté suppose nécessairement une
certaine orientation, un sens. Sans sens, la liberté n'existe pas, il n'y
a que son illusion, comme un tas de gestes et de faits chaotiques
provoqués par le hasard. [4, p. 130].
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I. Găvănescul a également souligné le danger de perdre notre
liberté, ce qui suggérait notre devoir de la défendre. Tout ce qui
cherche à détruire notre liberté, a-t-il dit, doit être supprimé. Notre
devoir envers la volonté est de la garder libre. La volonté est libre
lorsque nous décidons d'agir ou de travailler selon les intérêts
durables de notre vie, suite à une décision réfléchie [4, p. 40].
Faisant référence au même problème, C. Narly a noté dans son
ouvrage Idéal et Education en 1927 que de nombreuses libertés nous
ont été et nous sont toujours enlevées. Par conséquent, selon l'auteur, il
est de notre devoir de veiller à ce qu'au moins notre liberté intérieure
dans son caractère humain général, quels que soient le lieu et le temps,
reste intacte [6 p. 161]. Nous pouvons en déduire que notre centre, le
plus résistant et le plus intime, est la liberté intérieure parce que la vie
de l'homme n'est rien d'autre que le chemin compliqué de sa liberté
intérieure. Chacun veut être libre, plus libre qu'il ne l'est, et s'il le
pouvait, complètement libre…» [8, p. 7].
La perte de liberté intérieure signifie une auto-annulation totale;
un effondrement mortel. Ou bien, la liberté intérieure peut être
perdue si nous ne la défendons pas - et, par conséquent, si nous ne la
conquérons pas - chaque fois qu’elle est menacée. Essentiellement,
la liberté est perdue lorsqu'elle n'a pas de soutien moral ou lorsqu'elle
est le repère de la loi morale. Parmi les facteurs négatifs, on peut
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souligner le report de l'acte de manifestation de liberté,
l'indifférence,

qui

pourrait

amener

l'individu

à

s'habituer

progressivement aux difficultés imposées par l'actualité ou les
décisions rapides.
Étant un bon connaisseur de l'histoire de la pédagogie, G.G.
Antonescu a souligné le fait que, dans la question de la relation entre
éducation et liberté, deux courants se sont affrontés: le courant
optimiste et le courant pessimiste.
Les principaux représentants du courant optimiste (ou nouvelle
éducation) sont: J. J. Rousseau, Decroly, etc. Ce courant soutient que
l'homme est né bon par nature; il suffirait donc de soutenir son
développement naturel, sans offrir aucune résistance à la libre
évolution de l'individualité, qui se développe dans le sens du bien.
Les adultes ne peuvent pas imposer leurs lois à l'enfant: l'enfant
est l'autorité suprême. Dans la vision de la nouvelle éducation,
l'école actuelle doit être fondamentalement détruite parce qu'elle
forme des cerveaux épuisés, des nerfs faibles, le manque
d'originalité, l'oppression des tendances idéalistes, etc. Il en résulte
l'homme qui manque de confiance en soi, esclave de l'environnement
dans lequel il vit, écoutant plus l'opinion publique que sa propre
conscience, l'homme qui manque de personnalité. Seule une
éducation organique, c'est-à-dire de l'intérieur vers l'extérieur, ayant
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comme norme les qualités individuelles de l'enfant, peut créer une
génération supérieure. N'imposons plus notre propre idéal aux
enfants, mais cherchons-le dans leur âme et cultivons-le, suivrons
ainsi le libre développement de l'individualité pour former le
caractère personnel. [1, pp. 494-500].
Le courant pessimiste (ou rigoureux), dont le noyau théorique
est dans la culture allemande, part du principe que le mal est inné
dans la nature humaine, par conséquent, l'option la plus justifiée
serait une éducation sévère. Les vrais caractères ne peuvent être
formés que par une éducation sévère, basée sur l'obéissance et la
maîtrise de soi. Les rigoristes soutiennent que seuls ceux chez qui la
raison prédomine sur les sens, subordonnant leur activité aux
principes moraux, et qui ont été habitués au travail et aux épreuves
de la vie, peuvent être considérés comme des hommes de caractère.
Le courant rigoureux est sous le signe de la pensée kantienne. Il
soutient que la liberté morale se caractérise par le fait que notre
volonté est subordonnée à des normes dictées par notre propre
conscience et lutte contre les tendances extérieures. L'enfant n'est
pas libre. Il sera libre lorsque la loi morale deviendra sa seconde
nature. Jusque-là, il doit être contraint. Ce n'est que par l'ordre, le
respect et la discipline que nous pouvons parvenir à la liberté
morale, déclarait I. Kant [1, pp. 494-495].
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Ainsi, dans la conception du courant rigoureux, la liberté
individuelle comprend comme éléments obligatoires le tribunal de la
raison, la volonté et la discipline délibérée et librement consentie,
demandée par l'accomplissement de son propre projet de vie (dont la
nécessité est obligatoire). [1, p. 510].
Par conséquent, G.G. Antonescu, lorsqu'il parle de l'éducation
morale à l'école, condamne systématiquement l'utilisation de la
répression par les éducateurs dans leur pratique actuelle. Il constate
que les éducateurs, dans la plupart des cas, se disputent avec leurs
élèves, les menacent, au lieu de les encourager [1, p. 52].
Bien sûr, il est plus pratique pour l'éducateur, notamment à
l'école, la discipline comprise dans le sens de non- suppression de
tout geste personnel. Mais, à y regarder de plus près, on constate que
l'effet direct de la répression n'est pas la transformation substantielle
de l'élève, mais on ne fait qu'asservir son esprit, le soumet sans le
convaincre, dit G. G. Antonescu. Ainsi, la répression ne change en
rien la nature de l'individu et ne suggère aucune conviction. [1, p.
514].
G.G. Antonescu insiste sur l'idée de liberté disciplinée ou de
discipline libre [1, p. 534]. Pour lui, la soumission volontaire,
consentie par les élèves sur la base d'une profonde conviction
morale, est la vraie liberté à laquelle l'éducateur se rapportera et
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qu'il encouragera [1, p. 510]. On constate donc que chez
G.G.Antonescu la liberté sans autodiscipline, sans maîtrise de soi
était un non-sens, une illusion, un échec de l'éducation.
L'idéal proposé par G.G. Antonescu, c'était la vie héroïque, la
vie de celui qui a le pouvoir de se vaincre soi-même. Pour faire
triompher les valeurs idéales dictées par notre propre conscience, le
héros s' oppose, car il ne se laisse pas dominer par les instincts [1,
p. 528]. I. Găvănescul qui partageait le même concept mentionnait:
c'est un mal répréhensible quand le respect de la liberté individuelle
est réduit au point de laisser les enfants dans l'ignorance, parce
qu'ils aiment jouer plutôt qu'étudier [4, p. 124]. A son tour, I. I.
Gabrea, dans une perspective similaire, ne partage pas les principes
de l'école du plaisir, dans laquelle prédominent les intérêts
immédiats. Il prône plutôt une école que la vie elle-même exige et
valide, une école capable de stimuler l'activité d'assimilation
profonde et durable des connaissances, capable de fortifier l'élève à
la poursuite d'un idéal plus lointain et de concentrer son énergie pour
l'accomplir. Une telle école forme des gens vigoureux, conscients du
devoir et de la responsabilité [5, pp. 68-69].
Dans la société actuelle, notait I.C. Petrescu en 1929, où la
liberté n'est pas seulement un mot menaçant, mais tend à devenir une
réalité, dans la société actuelle où chaque citoyen est appelé à
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contribuer directement à la promotion de la vie sociale, dans une
telle société, les citoyens doivent être pénétrés et habitués au
sentiment de responsabilité »[9, p. 62].
Le rôle social de l'école démocratique est de cultiver dans l'âme
des élèves non seulement la conviction de la nécessité de la
discipline par la liberté, mais surtout leur habitude d'être discipliné
par l'autodétermination,sachant que la discipline par la liberté est
plus difficile. que la discipline par contrainte, qu'elle suppose un
autre temps et d'autres relations que la discipline imposée de
l'extérieur [1, p.25].
La méthode active est également recommandée par I.I. Gabrea,
surtout à l'école primaire, et pas seulement ici. Lorsque l'éducateur
observe chez l'élève, une certaine activité dans laquelle il se mobilise
de toute son âme pour en jouir comme un trésor et il faut éviter de
la tuer par son intervention ou par la tendance à l'uniformité.
L'activité spontanée, choisie par l'élève, non celle imposée de
l'extérieur, doit être valorisée de manière particulière par l'enseignant
recommande I.I. Gabrea [5, p.163].
Par conséquent, la tendance à l'autonomie de l'étudiant doit être
encouragée, en créant les conditions pour la manifestation de cette
autonomie et, par conséquent, par l'acquisition progressive de la
confiance en soi. Dans le contexte de la nécessité de manifester
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l'autonomie de l'individu G.G. Antonescu a développé des concepts
qui sont aujourd'hui encore viables. Il a mentionné que: l'homme ne
peut s'affirmer que sur la base de l'autonomie de chaque individu et
de l'autonomie de tous ensemble. Cette autonomie consiste dans la
liberté de se manifester dans sa propre direction, de réaliser ces biens
spirituels et donc ces valeurs qui correspondent à sa propre vocation.
Les réalisations imposées ou réalisées avec le sentiment qu'elles
vous ont été imposées, ne seront jamais qualitatives, elles ne
pourront pas contribuer à la perfection de l'humanité. Une humanité
qui tolérerait de telles attitudes travaillerait à sa propre régression.
Si l'humanité a avancé si lentement sur le chemin de sa propre
réalisation, c'est qu'elle a érigé ses propres barrières [1, pp. 238239].
En conclusion, nous pouvons mentionner que la relation entre
liberté et éducation a été une préoccupation constante de la pensée
pédagogique roumaine, beaucoup de concepts présentés peuvent être
repris et adaptés aux conditions actuelles. Dans la conception
pédagogique roumaine a été mise en évidence l'idée selon laquelle
l'éducation,

la

liberté,

la

discipline

sont

conditionnées

organiquement. La liberté ne signifie pas l'annulation de l'effort.
Tout ce que le monde possède, la vie la plus précieuse a été obtenue
avec un effort prolongé dans des conditions de liberté. Toute la
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chance de la réalisation de la personnalité réside dans la puissance
du libre effort assumé, qui se soutient et représente le seul moyen de
réalisation de soi-même. L'effort, à son tour, donne de la profondeur
à la liberté.
Si la vie, comme le disait Sénèque, est évaluée par / et sa densité,
et non par / et le nombre d'années, alors la véritable éducation n'a pas
d'autre loi que celle d'encourager et de guider la liberté individuelle.
Le succès de nos vies dépend de la manière dont nous savons
comment assumer et faire fructifier la liberté [2, p. 58].
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RELEVANȚA IMPLICĂRII ROLURILOR MANAGERIALE
ÎN ACTIVITATEA DIDACTICĂ
Andrei GOLOVEI, doctorand, UST
Abstract: In the didactic activity, the managerial roles of the
teacher are exercised directly on the students, which is why they are
quite relevant. The roles of the teacher manager refer to those tasks,
attributions aimed at achieving the objectives regarding the training
and development of students.
Keywords: managerial roles, teaching activity, teacher.
Cadrul didactic contemporan nu mai reprezintă doar un
transmițător de cunoștințe, dar și un organizator, îndrumător,
coordonator și evaluator al resurselor implicate în procesul
educațional. În paralel, cadrul didactic coordonează activitatea
extraşcolară, realizează activităţi de cercetare şi informare coninuă,
rezolvă probleme de conducere la nivelul clasei sau al şcolii, ceea ce
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face ca procesul instructiv-educativ să reprezinte în sine un proces
managerial.
În procesul educațional o parte importantă le revine rolurilor
manageriale ale cadrului didactic, care coordonează, formează,
modelează personalitatea elevilor. În acest sens, cadrul didactic ca
manager trebuie să-şi adapteze, să-şi îmbunătățească rolul său
tradiţional printr-o nouă viziune asupra planificării, organizării muncii,
asupra relaţiilor cu elevii. Prin intermediul rolurilor manageriale, cadrul
didactic poate comunica eficient emoțiile în mediul educațional,
asigurînd

astfel,

dezvoltarea

unor

personalități

compatibile,

competitive, inteligente și echilibrate emoțional. [2, p. 45]
Esenţa rolurilor manageriale ale cadrelor didactice în
activitatea educaţională este orientarea şi dirijarea resurselor
umane şi materiale de care dispune în procesul instructiv la un
moment dat, către realizarea obiectivelor proiectate, în condiţii de
eficienţă maximă.
Pentru cadrul didactic, cunoaşterea şi stăpânirea artei
manageriale este absolut necesară și esenţială. Rolurile manageriale
ale cadrului didactic se referă la acele sarcini, atribuţii ce vizează
atingerea

obiectivelor

ce

privesc

multilaterală şi armonioasă a elevilor.
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formarea

şi

dezvoltarea

În accepțiuniea R. Iucu principalele roluri manageriale ale
cadrului didactic pot fi grupate în următoarele componente:
❑ planificarea - cuprinde un sistem de decizii privind
obiectivele și viitoarele mijloace, acțiuni, resurse și etape pentru
realizarea acestora;
❑ organizarea – cunoașterea mijloacelor operative, a
locului și rolului fiecărui membru al clasei de elevi, a capacităților
sale de îndeplinire a sarcinilor educative;
❑ controlul și îndrumarea - prin intermediul controlului
managerul clasei urmăreşte modul de aplicare a prevederilor
regulamentului; controlul presupune conlucrarea, îndrumarea activă,
stimularea inițiativelor, schimbul de idei şi opinii în interesul
optimizării procesului educaţional;
❑ evaluarea - la nivelul managerului clasei, nu trebuie să o
confundăm cu evaluarea de tip docimologic. In contextul studiat,
evaluarea reprezintă verificarea măsurii in care scopurile şi
obiectivele dintr-o etapă managerială au fost atinse.
❑ consilierea - este o relație specială, dezvoltată între cadrul
didactic (managerul clasei) și elevul în nevoie, cu scopul de a-l
aproba și este normal că cel mai bine poate face acest lucru
dirigintele, profesorul care-l cunoaște cel mai bine
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❑ decizia educațională - din punct de vedere managerial
este un proces de selectare a unei linii de acţiune dintr-un număr de
alternative pentru a ajunge la un anumit rezultat. [3, p. 5-6]
D. Patrașcu menționează [6, p. 82] că profesorul manager,
exercitându-și funcția, îndeplinește și anumite roluri independente:
✓ profesor-planificator;
✓ profesor-organizator;
✓ profesor–controlor;
✓ profesor–factor de decizie;
✓ profesor–evaluator;
✓ profesor–elaborator de politici educaț ionale;
✓ profesor–mobilizator;
✓ profesor-participant;
✓ profesor–resursă;
✓ profesor–supraveghetor/tutor/educator/reglator/
coordonator;
✓ profesor-facilitator;
✓ profesor-negociator;
✓ profesor-cercetător;
✓ profesor-comunicator;
✓ profesor-lider.
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Toate aceste roluri manageriale ale cadrelor didactice cer
implicarea în întregime a personalităţii lor, formarea continuă,
deschiderea spre nou. Astfel cadrul didactic se prezintă și ca:
 Receptor al diferitelor mesaje;
 Emiţător de mesaje variate;
 Participant în activităţi specifice instructiv-educative;
 Organizator, realizator, responsabil al unor acţiuni
 Proiectant de planuri, acţiuni, strategii, programe;
 Iniţiator de idei, ipoteze, metode, relaţii;
 Mediator de situaţii, conflicte, cazuri;
 Transmiţător de idei, soluţii, conţinuturi, împreună cu
înţelegere a lor;
 Factor de decizie în alegerea resurselor, conţinuturilor,
strategiilor, obiectivelor;
 Model de comportament;
 Purtător de valori;
 Sursă de informare;
 Apărător, protector;
 Consilier, îndrumător, călăuză etc. [7, p. 69]
Distribuirea rolurilor manageriale se bazează pe capacităţile
dovedite şi pe competenţele câştigate, iar îndeplinirea lor depinde de
afirmarea şi perfecţionarea competenţelor, evidenţiindu-se o strânsă
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relaţie între obiective, capacităţi, competenţe, realizări, evaluare pe
criterii de reuşită, succes, eficienţă, calitate. Raportat la aceste
criterii, elevii au o serie de aşteptări faţă de care cadrul didactic
manager care proiectează şi îndeplineşte comportamentul efectiv de
rol. Dacă elevii primesc sarcini, atribuţii, atunci sunt necesare şi alte
roluri ale cadrului didactic, precum: stimularea, încurajarea,
consilierea, ghidarea.
Rolurile cadrului didactic manager pot fi deduse mai ales prin
raportare la atribuţiile generale ale managerului (funcţiile
manageriale) și apoi operaționalizate în sarcini specifice de
conducere (planificare, organizare, decizie, coordonare, control,
îndrumare, apreciere si reglare), de asigurare a condiţiilor de baza
(comunicare, sistem informaţional asupra activității, participare
elevi și gestionare a resurselor specifice).
E. Joița consideră că procesul educațional, reprezintă un
proces managerial. Comportamentul managerial al profesorului ca
manager este extins de la nivelul global, instituţional, la cel al clasei,
al rezolvării diferitelor situaţii specifice procesului instructiv –
educativ concret; relaţiile profesor – elevi apar ca un barometru al
aplicării principiilor managementului educaţional. [4, p. 55]
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Prin roluri manageriale cadrul didcatic va trebui să-şi
însuşească şi să aplice noile atribute ale managementulu, dintre
acestea amintim:
❑

modificarea modului de intervenţie în anumite situaţii

pentru diversificarea atitudinilor sale în raport cu particularităţile şi
aşteptările elevilor;
❑

înlocuirea managementului bazat pe control cu unul

conceput pe afirmare, participare, asumarea rolurilor, implicarea
profesorului şi a elevilor în rezolvarea situaţiilor educaţionale;
❑

opţiunea pentru dezvoltarea activă a clasei prin

motivare, comunicare, formare, participare;
❑

înlăturarea barierelor în faţa dezvoltării, abordarea

constructivă a tuturor formelor de rezistenţă la schimbare prin
trecerea de la negare la afirmare şi de la rezistenţă în faţa schimbării
la adaptare.
În concluzie putem spune că profesorului manager i se
atribuie roluri, în raport cu ipostazele aferente rezolvării diferitelor
obiective sau funcţii pe care le ocupă şi de care răspunde: el este
privit ca profesor de o anumită specialitate, ca diriginte - consilier,
ca metodist, director, responsabil de comisie metodică, membru al
consiliului profesoral sau de administraţie, lider al unui grup de lucru
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în şcoală, coordonator sau membru al unui proiect de cercetare,
delegat de către conducere în rezolvarea unei sarcini, formator, etc.
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REFLECȚII PSIHOLOGICE ASUPA ÎNVĂȚĂRII
EFICIENTE LA STUDENȚI
Aurelia GLAVAN,
dr în psihologie, conf. univ., UST
Gabriela ARSENOV, doctorandă UST
“Capacitatea de a invata, atat a omului cat si a animalului
este una dintre cele mai remarcabile acte naturale, alaturi de
reproducere si ereditate” (Woodwoth, Marquis,1965.
Abstract: Learning has been and remains a central theme
for psychology and psychological research, due to the complexity
and importance of this process for the evolution of our society.
Learning is a complex mental activity of acquiring skills and
knowledge training and assimilation of social experiences, that
leads to the development of a student's personality. Specialists
emphasize the particular role that teachers play, their contribution
to the job of teaching students how to learn, tailored to their needs,
interests, personal qualities, aspirations and learning style. The
educational system of the future will be based on self-learning as a
dominant form of education with teachers as counselors or
consultants, creative-cognitive education replacing traditional
education.
Key words: effective learning, students, personality,
creative-cognitive education.
Întroducere: Trăim într-o perioadă în care cunoaşterea
devine învechită tot mai repede, informaţia devine accesibilă tot mai
rapid prin reţele de tehnologii informaționale, nevoia de învăţare pe
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tot parcursul vieţii creşte, iar modelele de predare bazate pe
transmiterea şi stocarea cunoştinţelor îşi pierd funcţionalitatea. [8]
În interiorul sistemului tradiţional de învăţământ rigid, studenţii
achiziţionează anumite cunoştinţe doar pentru că acestea urmează a
fi testate, şi nu pentru că ele ar reprezenta nişte valori intrinseci, ca
scopuri educaţionale. Totodată, cresc cerinţele societăţii pentru
modele de predare noi, ce tind către dezvoltarea abilităţii studenţilor
de a-şi utiliza cunoştinţele oricând e necesar.[7] Specialiştii în
domeniu s-au văzut confruntaţi cu necesitatea stringentă de a oferi
alternative eficiente şi viabile. Modelele de predare orientate spre
student, concentrându-se spre procesele de construcţie şi utilizare a
informaţiei, par potrivite pentru a întâmpina aceste noi cerinţe.
Savantul Nicolae Silistraru remarcă : “ Cunoașterea
înseamnă aplicare, utilizare, identificare și rezolvare de probleme, o
cunoaștere teoretică, disociată de capacitatea de a acționa și de a
aplica, nu este de ajuns pentru a produce asimilarea de cunoștințe”.
[2] În special teoriile integrative ale învăţării, predării şi evaluării
prevăd posibilităţi promiţătoare de a dezvolta abilităţi celui care
învaţă, în scopul autoreglării proceselor de învăţare. [4, 5]
Nicolae Iorga scria: “Școala cea mai bună e acea în care
inveți, inainte de toate, a învăța”. [11] Capacitatea de învăţare nu este
ceva cu care ne-am născut (aşa cum e, de pildă, însuşirea de a respira),
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ci este un ansamblu de deprinderi pe care ni le însuşim treptat. Totuşi,
puţini dintre noi s-au gândit la "a învăţa cum să înveţi". [25] Şi mai
puţini sunt aceia care au fost deja învăţaţi cum să înveţe.
“Analfabetul de mâine nu va fi cel care nu ştie să scrie şi să citească,
ci cel care nu învaţă cum să înveţe”, menționa Alvin Toffler. [27]
Învăţarea a fost şi continuă să rămână o temă centrală pentru
psihologie şi permanentă pentru cercetarea psihologică, datorită
complexităţii şi importanţei acestui proces pentru evoluţia societăţii.
[7, 12]. Interesul de care s-a bucurat, în opinia teoreticienilor de
diverse orientări, a fost imens, problematica învăţării fiind abordată,
în decursul timpului, de cele mai importante curente teoretice ale
şcolilor de psihologie, fiind legată de întreaga existenţă a fiinţei
umane şi considerată unul dintre cele mai semnificative procese şi
fenomene individuale şi sociale. [7] Tema învatarii eficiente a fost
aboradata pe larg in literatura de specialitate de autori precum: D.
Rowntree – “Invață cum să înveți. Introducere programată în tehnica
studiului eficient” [23] ; Jinga – “Invățarea eficientă” [12] ; I. Jinga
– “Educația permanentă” [13] ;I. Rudnianski – “Cum să inveți”[24].
Mai amintim și lucrarile : “Invățarea permanentă și perfectionarea
cadrelor” si “Cum să învățăm. Ghid metodic pentru studiul
individual eficient al studenților cursanți”.
Concept: De-a lungul timpului, invatarea a fost definită
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in diverse moduri, uneori reducționist, alteori exhaustiv. In
nici una din definițiile învățării nu lipsește raportarea acesteia la
comportament si la schimbare: Din punct de vedere conexionist,
Thorndike afirma ca „este o problemă de conveniență dacă vom
considera învățarea drept achizitie de răspunsuri și schimbare a
forței

conexiunilor

cu

situațiile

din

viață, sau

numai

ca

schimbare”, pe de altă parte, din perspectiva acțională, Itelson
spunea ca invatarea “ constă în producerea unui sistem imunitar al
comportamentului, al structurii proceselor psihice si al personalitatii,
sub acțiunea unor situatii unitare”.
Definirea

învățării prin

raportare

la

comportament,

schimbare si stabilitate atrage atenția asupra a trei lucruri, dupa cum
sesizează D. Fontana:
1.Invățarea trebuie sa schimbe individul intr-un anumit mod;
2. Schimbarea trebuie sa se producă, ca rezultat al experienței;
3.Această schimbare trebuie să se exprime în comportament și să
modifice potentialul adaptativ al individului.
In literatura de specialitate actuală se întalnesc două
sensuri ale termenului învățare, unul larg și unul restrans. Astfel,
Mihai Golu precizează că în sens larg „ prin învățare se înțelege
trecerea

unui

neinstruire (slabă

sistem construibil
origanizare,

dintr-o

absența
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stare

inițială,

experienței

de

necesare

pentru abordarea eficientă a “situațiilor problematice”, absența unor
informații, a unor operații etc.) intr-o forma finală, de instruire
(pregatire), care permite realizarea unor obiective specifice de
reglare”, iar in sens restrâns “ prin învățare înțelegem activitatea pe
care

individul

uman

o

desfasoară

sistematic,

intr-un

cadru socialmente organizat, în vederea asimilarii de informații în
forma cunoștințelor, a elaborarii “.
Învățarea este forma dominantă de activitate pe parcursul
formării profesionale inițiale. [8] Învățarea, pentru studenți, este un
act de elaborare de operații și de strategii cognitive, muncă
intelectuală și fizică desfășurată în mod sistematic, in vederea
însușirii conținutului ideatic și formării abilităților necesare
dezvoltării continue a personalității.[6] Aspectul procesual al
învățării cuprinde momente sau procesele care compun o secvență
de învățare. În activitatea procesuală se disting urmatoarele etape: 1)
perceperea materialului, 2) intelegerea acestuia, 3) insusirea
cunostintelor, 4) fixarea in memorie, 5) aplicarea cunostintelor, 6)
actualizarea cunostintelor, 7) transferul cunostintelor. [13]
Aspecte ale învățării la studenți: Interacţiunile actuale cu
studenţii ne conving tot mai mult de faptul că studenţii anului întîi îşi
încep studiile universitare fără a avea cele mai elementare deprinderi
de invăţare. Ca să nu mai vorbim de capacitatea de a face cercetare pe
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cont propriu sau în grup, ori de a face analize critice ale materialelor
citite. [21] Standardele mai ridicate din universități îi vor antrena pe
studenții anului întîi la mai multă învăţare decât în liceu. Cu toate
acestea, nu este vorba numai de volum, ci şi de felul cum învață, care
trebuie să se schimbe, deoarece la şcoală toată activitatea le era
organizată, cu siguranţă avînd: orar complet, lecţii obligatorii în clasă,
perioade de pregătire individuală, lecţii speciale de făcut acasă, etc.
[10] Pe lângă toate acestea, ştiau probabil că profesorii le vor urmări
cu atenţie progresul zilnic, vor depista şi corecta imediat orice
rămânere în urmă, se vor oferi chiar cu bunăvoinţă să-i mediteze dacă
exista vreun risc de eşec la examen. [1] Devenind studenți, situația
organizării devine diferită de cea din liceu - petrec cu mult mai puţin
timp la cursuri şi este greu de crezut că orarul la facultate nu le poate
sugera când ar trebui să înveţe acasă; pot să-și folosească timpul liber
cu mult spor pentru lucru şi odihnă, ori să-l irosească nefăcînd nimic
care să fie destul de mulţumitor. Studenții trebuie să-și programeze
singuri ocupaţiile. Profesorii pot să le dea câteva săptămâni ca să facă
o lucrare personală scrisă şi probabil că, până în ziua fixată pentru a o
preda nici unul nu va verifica să vadă cum se descurcă. Li se va indica
un volum amplu de bibliografie nouă de consultat, probabil fără să li
se spună că anumite texte trebuie să fie citite într-o anumită ordine.
Cît de conştiincios se ocupă de aceste probleme de studiu, asta îi

180

priveşte personal. [6].
Aspectul motivațional al învățării se referă la gradul de
implicare al studentului în actul învățării și in realizarea sarcinilor de
instruire

[19],

motivația

învățării

reprezentând

ansamblul

mobilurilor care declanșează, susțin energetic și direcționează
activitatea de invățare. [15, 19]
Condiții ale învățării la studenți sunt cele interne și cele
externe. [4]
Conditii interne: In procesul învățării sunt implicate, pe de o
parte, majoritatea proceselor cognitive, volitive, afective, apoi
atenția, limbajul, motivațiile, aptitudinile, interesele, fiecare avînd
un rol bine definit. [4, 17] Pe de altă parte sunt implicați și factori
biologici și psihologici ce determină eficiența sau ineficiența
acesteia. [18, 20]
a) Factorii cognitivi:
1. Percepțiile au un rol important în învățare, deoarece oferă
materialul necesar reprezentărilor, memoriei și gîndirii, diferențiază
un obiect de altul prin reflectarea structurii și a semnificației. Astfel,
în procesul învățării profesorul trebuie să aiba în vedere dezvoltarea
la studenți a diferitelor tipuri de percepție, mai ales a celei vizuale
(aprox. 90% din informații ne vin pe aceasta cale), pe baza percepției
se dezvoltă și spiritul de observare.
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2. Reprezentările oferă materialul necesar gîndirii pentru
generalizări sub formă de noțiuni, legi, reguli, principii, precum si
memoriei, pentru a fi folosit mai tarziu prin actualizare.
3. Gandirea are rol esențial în procesul învățării, proces de
formare a conceptelor și structurilor operaționale , de ințelegere a
realității și adaptare prin rezolvare de probleme.
4. Memoria constituie baza activității de învățare, proces
psihic de întiparire și stocare a informației, de reactualizare, prin
recunoastere sau reproducere a acesteia

într-o forma selectivă.

Pentru a crește eficiența învățării, cînd materialul de învățat este
redus ca volum și usor de înțeles, e nevoie de repetări concentrate /
reproduceri prin mecanismul asociațiilor, iar cînd materialul este
voluminos, este utilă fragmentarea lui, esalonarea repetărilor. Asadar,
condițiile unei memorări eficiente sunt: cunoașterea de către studenți
a scopului memorării (motivația), ințelegerea cunostințelor,
repetarea perseverentă a materialului pentru fixarea temeinică,
cunoasterea rezultatelor si autoreglarea.
5. Imaginația, fiind un proces de construcție a unor imagini
sau idei noi, prin combinarea experienței anterioare, are rol deosebit
în elaborarea de produse noi, originale. Crearea de imagini noi are
loc cu ajutorul unor procedee cum sunt: reorganizarea cunostințelor,
combinarea si recombinarea lor, disocierea și fuzionarea in forme
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noi, metaforizarea, schematizarea etc.
6. Atenția, prin intermediul ei se realizează orientarea
selectivă și concentrarea proceselor psihice în scopul cunoașterii
materialului de învățat, care este selectat și filtrat în funcție de
interese și motivații, eficiența învățării depinzînd, în mare masură,
de concentrarea și stabilitatea atenției, de distributivitatea și
flexibilitatea ei. [18, 20]
b) Factori biologici : varsta, starea sănătății organismului,
potențialul genetic, somnul, bioritmul intelectual etc. [14]
c) Factori psihici : nivelul de inteligență, aptitudinea scolară,
aptitudini speciale, spiritul de observare etc.
Conditii externe ale învățării includ: 1) factori socioorganizationali, 2) factori temporali, 3) factori psihoergonomici, 4)
statusul profesorului. [21]
a) Factorii socio-organizationali se refera la modalitățile de
organizare a procesului învățării de către instituție, profesor, massmedia, etc. Instituția: funcționalitatea spațiilor de studiu și
diversificarea lor în funcție de situațiile de învățare, schimbarea
locurilor de invățare (cabinete, laboratoare, aule); atmosfera de
muncă din instituție (orarul, materialul didactic, tehnicile
audiovizuale, dotarea laboratoarelor si mobilierul); [14, 21]
Profesorul: materialul prezentat trebuie sa fie accesibil,
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adecvat nivelului de gîndire și de cunostințe al studenților, să fie
structurat logic si prezentat in mod gradat: de la simplu la complex,
de la usor la greu, de la cunoscut la necunoscut; precizarea
obiectivelor și cunoasterea lor de catre studenți, relevarea ideilor de
viață, întegrarea noilor cunostințe în cele anterioare, crearea unei
motivații optime a invățării, folosirea metodelor activ-participative,
a unor întrebări-problemă, a dezbaterilor, confruntări de idei,
aplicarea și transferul cunostințelor.
b) Factorii temporali: învațarea eșalonată în timp fiind mai
eficientă decît învațarea comasată; pauzele lungi sunt favorabile
invățării unui material dificil; după o invațare intensă e recomandată
o stare de inactivitate, odihnă activă sau somn.
c) Factorii psihoergonomici – decurg din relația om-masină,
întrucat școala modernă utilizează pe scară tot mai largă tehnici
audio-vizuale, calculatoare, mașini de instruire și evaluare a
rezultatelor, aparate, instrumente și utilaje, oferă un potențial de
informare, motivare și formare a studenților, sprijinindu-i.
d) Statutul profesorului – ocupă un loc important în
determinarea eficienței de învățare la studenți.
Pe langă acești factori enumerați, mai există o serie de
factori cum ar fi: factori stresanți, factori fizici (zgomote puternice,
aer poluat), factori fiziologici (starea sănătății, subnutriția), factori
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psihosociali (supraîncarcarea, relații tensionate), care scad eficiența
și randamentul învățării la studenți.
Psihoigiena învățării eficiente la studenti [16] include: a).
cerințele psihoigienice si ergonomice prin acordarea importanței
deosebite ambianței învățării, igienei și ergonomiei locului de muncă,
deprinderea de a studia la ore fixe și in același loc de muncă, etc. [21]
b).Curba zilnică a învățării- când sa invățăm, cercetarile
efectuate constatând că maximul activității intelectuale pe parcursul
unei zile este intre orele 8 si 13 dimineața și 17 si 21 după-amiază.
c).Cît timp invățăm și cum își utilizează studenții timpul de
studiu, fiind stabiliți o serie de factori ce trebuie avuți în vedere la
efectuarea studiului: gradul de încarcare zi/saptămană a programului
pe nivele de școlarizare; normele psihofiziologice optimale privind
durata studiului individual ( împreună cu durata timpului petrecut in
universitate nu trebuie sa depaseasca 6-7 ore); nereducerea duratei
somnului de noapte etc. [1]
d).Curba oboselii, oboseala afectând funcțiile psihice, lucru
luat în seamă la așezarea disciplinelor in orarul de invățare.
e). Prevenirea oboselii intelectuale, acest lucru realizându-se
prin aplicarea legii varietății stimulatorii prin asolamentul intelectual.
Astfel trebuie variate și alternate ciclurile de invățare intensă cu cele
de odihnă, recreere, distracție, sau intreprinderea unor activități care
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să solicite alți centri nervosi.
f). Autoevaluarea gradului de oboseala. (Prin teste). [11]
Stiluri de învățare: Studenții preferă să înveţe în diferite
moduri: unora le place să studieze singuri, să acţioneze în grup, altora
să stea liniştiţi deoparte şi să-i observe pe alţii. Alţii preferă să facă
câte puţin din fiecare. [23, 25] Mulţi oameni învaţă în moduri diferite
faţă de ceilalţi în funcţie de clasă socială, educaţie, vârstă, naţionalitate,
rasă, cultură, religie. Stilul de învăţare se referă la „simpla preferinţă
pentru metoda prin care învăţăm şi ne aducem aminte ceea ce am
învăţat”; se refera la faptul că indivizii procesează informaţiile în
diferite moduri, care implică latura cognitivă, elemente afectivemoţionale, psihomotorii şi anumite caracteristici ale situaţiilor de
învăţare. [21] Specialiştii subliniază rolul deosebit pe care îl joacă
cadrele didactice, contribuţia acestora „în meseria de a-i învăţa pe
studenți cum să înveţe” adaptată nevoilor, intereselor, calităţilor
personale, aspiraţiilor, stilului de învăţare identificat. [10, 22]
Există mai multe stiluri de învăţare: După analizatorul
implicat sunt 3 stiluri de învăţare de bază: 1.Vizual - (puncte tari: îşi
amintesc ceea ce scriu şi citesc, le plac prezentările şi proiectele
vizuale, îşi pot aminti foarte bine diagrame, titluri de capitole şi hărţi,
înţeleg cel mai bine informaţiile atunci când le văd). 2. Auditiv ( punctele tari: îşi amintesc ceea ce aud şi ceea ce se spune, le plac

186

discuţiile din clasă şi cele în grupuri mici, îşi pot aminti foarte bine
instrucţiunile, sarcinile verbale/orale, înţeleg cel mai bine
informaţiile când le aud). 3. Tactil-kinestezic - (punctele tari: îşi
amintesc ceea ce fac şi experienţele personale la care au participat
cu mâinile şi întreg corpul (mişcări şi atingeri), le place folosirea
instrumentelor sau preferă lecţiile în care sunt implicaţi
activi/participarea la activităţi practice, îşi pot aminti foarte bine
lucrurile pe care le-au făcut o dată, le-au exersat şi le-au aplicat în
practică (memorie motrică), au o bună coordonare motorie). [22, 24]
După eficienţă, învăţarea poate fi: 1.receptiv-reproductivă, 2.
inteligibilă, 3.creativă. După modul de organizare a materialului de
invăţat, distingem: învăţare programată, euristică, algoritmică, prin
modelare, rezolvare de probleme, prin descoperire inductivă,
deductivă analogică şi pe secvenţe operaţionale. [20, 24] După
operaţiile şi mecanismele gândirii implicate în învăţare, deosebim:
învăţare prin observare, imitare, prin condiţionare reflexă,
condiţionare operantă, prin descriminare, asociere verbală, prin
identificare. În funcţie de conţinutul învăţării, adică de ceea ce se
învaţă, deosebim: învăţarea senzo-motorie (învăţarea deprinderilor),
învăţarea cognitivă (învăţarea noţiunilor), învăţarea afectivă
(învăţarea convingerilor, sentimentelor, atitudinilor),
conduitei moral-civice.
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învăţarea

Forme de învăţare: 1.Învăţarea spontană, 2.Invatarea
neorganizată din cadrul familiei sau al profesiunilor, 3. Invăţarea
scolară - are un caracter sistematic, organizat, este dirijată de către
profesor, se realizează cu ajutorul unor metode şi tehnici eficiente de
învăţare respectând principiile didactice, este supusă feed-back-ului,
pe baza verificării şi evaluării permanente a rezultatelor obţinute,
fiind ameliorată prin corectarea greşelilor. 4. Învăţarea socială constă în insuşirea experienţei social-istorice de către tânăra
generaţie, în scopul formării comportamentului social. [21]
In concluzie: În condițiile actuale, cînd munca fizică și
intelectuală sunt tot mai mult transferate sistemelor informatice,
omul desfășoara o intensă activitate de învățare și creație. În prezent
se produce o transformare intensă a învățămîntului clasic, rigid,
bazat pe memorizarea mecanică pasivă și rudimentară, într-un
învățămînt modern, creativ și intelegent, bazat pe participare și
colaborare în care cadrul didactic și studentul cooperează, pe
însușirea și aplicarea creativă a cunoștințelor în practică, pe
dezvoltarea metodelor de gîndire și acțiune. Nu se fac aprecieri daca
un stil de învățare este mai bun decat altul. Principalul este că fiecare
student tinde sa-si formeze, cu timpul, un stil propriu de învățare.
Sistemul educațional al viitorului se va baza pe autoînvățare ca
formă dominantă a educației, profesorii devenind consilieri sau
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consultanți, iar

educația creativ-cognitivă va înlocui educația

tradițională.
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ABORDAREA E-LEARNING ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL
SUPERIOR
Alina HAVRIC, departament Limbi Străine, UTM
Lilia BURDILA, departament Limbi Străine, UTM
Abstract. This paper has the aim to highlight the role and
implementation of e-Learning mainly in the challenging situation of
pandemics in the system of Higher Education. The objective of elearning is to provide efficient applications to share information,
knowledge and help learners with their studies by involving
technologies without interrupting the entire educational process.
Based on specialized literature review, the article focuses on the
evolution and development of e-learning, the integration of
pedagogical approaches of virtual learning applications of the new
Web.2.0 technologies, which allow radical changes in the traditional
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learning in higher educational institutions to facilitate teaching and
learning.
Key words: E-learning, on-line learning, Higher Education,
technologies, pedagogical approaches, teaching, learning.
Globalizarea şi schimbările tehnologice – procesele care s-au
accelerat în ultimii 20 de ani stau la baza unei noi economii mondiale
“pusă în mişcare de tehnologii, alimentată de informaţii şi condusă
de cunoştinţe. Extinderea noii economii globale are implicaţii
majore în structura şi scopurile instituţiilor educaţionale. Deoarece
perioada de actualitate a informaţiei se micşorează continuu,
iar gradul de acces la ea creşte exponenţial, sistemul educaţional nu
mai poate rămâne în continuare axat pe transmiterea unui set rigid
de cunoştinţe de la instructor către cursant într-o perioadă fixă de
timp. După Alvin Toffler, “analfabetul secolului XXI va fi nu acel
care nu poate citi sau scrie, dar acel, care nu poate să înveţe, să se
dezveţe şi să reînveţe”.[14]
Impactul tehnologiei informaționale și comunicaționale
asupra educației școlare este remarcabil și se pare că această
dezvoltare duce la efecte positive, dar și la probleme suplimentare.
Procesul de înlocuire a vieții reale cu componentele, aspectele aduse
de mijloacele computer-media poate fi numit virtualizare. În
educație, acest fenomen se manifestă atunci cănd computerele sânt
folosite pentru a da șansa de a învăța ceea ce în trecut nu ar fi putut
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fi disponibil, la îndemâna oricui. Noile tehnologii induc
virtualizarea, delocalizarea și dematerializarea acțiunilor de formare.
Cu alte cuvinte, educația se poate muta dinspre actual către posibil,
se execută nu neapărat într-un spațiu dat, singular și nu presupune
un arsenal de suporturi concrete, identificabile (resurse umane,
materiale directe). Dispare concentrarea predominantă a cunoașterii
în biblioteci, școli, universitați, instituții de cercetare, muzee, etc. O
putem găsi peste tot, o putem accesa imediat. Nu individul se
deplasează (spațial) spre cunoaștere, ci ea vine spre el. Posibilitatea
de a intra în posesia cunoașterii o are, principial, fiecare dintre noi.
Am ajuns în cea mai democratică eră pâna acum sub aspectul
informării.
Odată cu schimbarea suportului și modului de mediere a
omului la cunoaștere, prin noile tehnilogii, creierul uman se
debarasează de obiectivul acaparării de informații, a stocării
mecanice a cunoștințelor. Astăzi obiectivul se centrează pe
competența ACCESĂRII informației și GESTIONĂRII ei.
Pedagogia memorării trebuie înlocuită cu pedagogia căutării.
Virtualizarea, calculatorul întrodus în educație, constituie un
potențializator al informării, al angajării personale în informare.[6]
Avântul tehnologic descompune schemele traditionale de
transmitere a învățăturii. Tehnologiile informaționale modifică
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barierele creației și circulației cunoașterii, spărgând monopolul școlii
și al profesorului-specialist, relativizând coordonatele temporal,
fiecare învătând când are timp, si spațializând activitățile, la nivelul
întregului glob. Suporturile de învățare (CD-urile, Web-ul, băncile
de date)

sunt larg accesibile și aduc o autonomie remarcabilă

utilizatorilor și care presupune o transgregare a serviciilor de
formare dintr-un spațiu dat intr-unul dilatat, mutabil, posibil, altfel
numit Învățare la distanță.[2]
Cele dintâi ipostaze ale învățământului la distanță se
consideră a fi o serie de cursuri de stenografie prin corespondență,
realizate în secolul XVIII -lea (cursuri anunțate în presa vremii , cu
detalii privind modul de organizare).
Termenul “curs prin corespondență”este identificabil în
catalogul de cursuri al Universității din Wisconsin în 1892, an
considerat de unii drept anul de naștere al învățământului la distanță.
În secolul XX, în Marea Britanie, mai multe colegii (Bennett
College în Sheffield, Wolsey College în Oxford) sunt actreditate și
obțin succese în oferirea unor cursuri prin corespondență. Apoi, pe
parcurs, s-au înființat universități sau consorții universitare cu
atribuții la nivel național în domeniul învățământului la distanță în
mai multe țări: Germania, Spania, Irlanda (National Distance

194

Education), Franța (Federation Interuniversitaire de l’enseignement
a Distance), Italia (Consorzio per l’Universita a Distanza).[4]
Anumite forme de învățămînt la distanță se dezvoltă în țările
cu suprafață mare și zone rar populate (Australia) unde este dificilă
realizarea unor rețele clasice de învățământ. Gândită ca o nouă
modalitate de eficientizare a pregătirii inițiale sau continue,
paradigma educației deschise la distanță presupune o concretizare a
democratizării educației în condițiile progreselor tehnologice
moderne. Sarcina primordială a educației la distanță răspunde
exigenței individualizării și personalizării parcursului formativ.
Programul de educație are success atunci când vizează indivizi
concreți, cu necesități și posibilități bine definite, în acelaș timp, el
se adresează populației mature, celor care doresc să-și multiplice
formarea profesională continuă, să urmeze un traseu de transformare
profesională, oferind individului posibilitatea de a fi integrat
permanent într-un process de reformare instructivă și chiar
profesională.
Începutul erei instruirii computerizate poate fi considerat
anul 1958, când în Universitatea din statul Illinois (SUA) a fost
realizată prima lecție computerizată. În Moldova instruirea
computerizată a început în anul 1974, la inițiativa V. Rîngaci. [9]
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Introducerea și utilizarea noilor tehnologii ca mijloc de
învățământ, cât și de metodă, de instrument procedural constitue un
exemplu potrivit de introducere și adecvare a unei tehnici noi în
dispozitivul tradițional al pedagogiei. Suporturile pentru instruirea
pedagogică tradițională nu sunt abolite, dar sunt conjugate cu noile
suporturi

tehnice

(platforme

educaționale,

web-site-uri

educaționale). Inovația tehnică absoarbe, preia într-un mod specific
instrumentul pedagogic classic, mixându-l în accord cu noile
exigențe. Noua tendință de realizare a învățarii schimbă metodologia
de predare și formele de realizare a învățării și procedurile de
evaluare,

selecția

modalitățile
educaționale.

de

și

structurarea

gestionare

Relațiile

și

conținuturilor

management

professor-educat

transmise,

ale

practicilor

suferă

schimbări

considerabile, medierile sunt mult mai sophisticate. Predarea nu
rămâne permanent de tipul ”fața în față “, aceasta este mereu
presupusă sau preluată de alte componente ale proceselor didactice.
Scopul învățământului la distanță este de a stimula creativitatea
didactică, inovația în materie de realizare a formării, concurența în
ceea ce privește ofertele educaționale alternative.[4]
Pentru a investiga utilizarea tehnologiilor alternative în elearning este esențial de a înțelege conceptul învățării prin diverse
teorii de învățare. La fel de important, este de a înțelege implicarea
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diferitor teorii de învățare pentru dezvoltarea e-learning. Abordările
teoretice se rezumă la Behaviorism, Cognitivism, Constructivism și
Conectivism.
Conceptul Behaviorism în învățământ este o abordare
psihologică

dominantă

în

proiectarea

curriculumului

și

a

tehnologiilor educaționale. Această abordare susține că învățământul
se manifestă prin comportament (schimbat sau consolidat) și el poate
fi condiționat printr-un sistem de pedepse și recompense. Abordarea
behavioristă tratează fiecare cursant ca fiind egal, iar procesul de
învățare este considerat reactiv la circumstanțe cu o diferențiere
redusă sau deloc între indivizi. În clasă behaviorismul implică
dominarea profesorului, responsabil pentru formarea cursantului.
Învățarea în acest mediu este predominant controlată și deloc bazată
pe procesele mentale ale cursanților. Principiile învățământului
behaviorial au fost aplicate în diverse paradigme de predare precum:
Mastery Learning, Direct Instruction, Model și Programmed
Instruction. Aplicarea învățământului asistat de calculator condus de
Suppes în 1960 poate fi considerată ca o formă sofisticată a
cursurilor multimedia pe CD-uri și Web site-uri.[11]
Revoluția cognitivistă a înlocuit behaviorismul în mijlocul
secolului trecut, deoarece mulți teoreticieni criticau behaviorismul și
se îndoiau ca învățarea ar fi ineficientă dacă cursanții se bazau în
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întregime pe sistemul de învățare. Cognitivismul este o paradigmă
bazată pe teoriile cogniției, unde cogniția este proces de
achiziționare, stocare și utilizare a cunoștințelor pentru rezolvarea
problemelor. [7] Astfel, învățarea cognitivă este achiziționarea
cunoștințelor și a aptitudinilor prin intermediul proceselor cognitive
și mentale. Spre deosebire de Behaviorism, abordarea cognitivă se
focusează pe procesele de învățare și pe faptul cum cunoștințele sunt
reprezentate de creer. În clasă cognitivismul se bazează atât pe
profesor cât și pe cursant, unde profesorul livrează conținutul și
dirijează învățarea, în timp ce cursantul este responsabil pentru
achiziționarea informației prezentate de către profesor.[7] Adeptul
acestui curent Piaget, accentuează că procesul de dezvoltare
cognitivă este rezultatul unor serii de asimilări și adaptări conexe in
care cursanții permanent reformează percepția lumii înconjurătoare.
Conceptul

lui

Piaget

este

foarte

aproape

de

conceptul

constructivismului, care la fel se bazează pe rolul fiecărui cursant în
formarea propriei viziuni a materiei și ceea ce contribuie la aceasta.
O altă abordare teoretică, constructivismul susține că
învățarea este un proces activ de formare a percepției asupra lumii,
bazat pe cunoștințele anterioare. [3] Prin prisma constructivismului,
învățarea nu ține doar de memorarea pe de rost a informației
achiziționate pasiv dintr-o sursă, dar este activă, rațională și
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autoreglată. Adepții constructivismului sunt convinși că cunoștințele
reprezintă o construcție umană. Imperios de important pentru
constructiviști este că toate cunoștințele sunt relative, personale și
dinamice. Din punctul de vedere a constructivismului, predarea se
bazează pe observație, comparație, reflecție, discuție și cel mai
important, asimilarea și adapatarea noilor experiențe cu forme
anterioare de înțelegere. Predarea se efectuează prin reflecție și
discuție, astfel, învățarea devine o activitate atât personală cât și
socială.
Procesul de ajustare a modelelor mentale de a adopta noi
experiențe

ține de constructivismul personal, unde profesorul

contribuie la un mediu propice învățării, ghidează și încurajează de
a percepe lumea pentru sine. Socio-constructivismul este dominat de
lucrarea lui Lev Vâgotsky, ce se axează pe natura socială a
învățării.[15] Teoria lui susține că oamenii învață cel mai bine
împreună în medii unde ei fac schimb de idei și beneficiază din
experiența altora, iar Keefe pretinde că abordarea socioconstructivistă a învățării constă în utilizarea diverselor tehnici de
predare și tehnologii (folosite de actorii învățării: profesori și
cursanți).[5]
Predarea prin prisma constructivismului este de a crea mediu
în care se pun întrebări, se prezintă probleme de a gasi soluții
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relevante de către cursanți, unde discuția și argumentarea pot avea
loc. În astfel de mediu, studenții se simt egali și sunt încurajați să
provoace nu doar semenii lor, dar și profesorii. Evaluarea este bazată
pe calitatea argumentelor și gândire și nu pe reproducerea pasivă a
faptelor și conceptelor.
În cea ce privește conectivismul, această teorie se bazează pe
contribuția noilor tehnologii în era digitală și ghidează dezvoltarea
materialelor educaționale pentru rețeaua mondială. Behaviorismul,
cognitivismul și constructivismul au fost dezvoltate pe când educația
nu era influențată semnificativ de tehnologiile noi (TIC). Datorită
creșterii exponențiale a complexității informației accesibile pe
Internet, Siemens menționează că conectivismul a fost necesar la
apariția erei de învățare digitalizate (on-line learning).[10] Apar noi
oportunități pentru comunicare pe rețele mondiale cât și accesarea
de diverse informații. Ca rezultat cunoștințele sunt achiziționate și
manipulate de tehnologii. Prin urmare, studenților li se cere să
însușească informație nouă, dar totodată ei trebuie să fie apți să uite
informația anterioară, care ar putea să nu fie aplicabilă ulterior. Deși
criticată de mai mulți practicieni această teorie de învățare
recunoaște punctele forte de utilizare a învățării on-line sau a
sistemelor de învățare on-line pentru predare și învățare. Abordarea
socio-constructivistă va fi expusă la baza integrării tehnologiilor
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Web 2.0 în mediu academic. Conectivismul agrează abordarea
socio-constructivistă prin integrarea tehnologiilor, s-a constatat că elearning include utilizarea TIC (Internet, computer, telefon, radio,
video) pentru a ajuta predarea și învățarea. Dezvoltarea e-learning în
1990 și la începutul secolului XXI, a contribuit la apariția unui
număr în creștere a universităților private și de stat în toată lumea,
cu utilizarea metodelor de e-learning sau prestarea programelor
învățării la distanță cu ajutorul profesorilor.
După Tastle e-learning este prestarea serviciilor educaționale
prin intermediul mijloacelor electronice precum: computere, internet
sau intranet. Trei părți componente de bază ale e-learning sunt
conținutul și metodele pedagogice,

mijloacele de diseminare a

conținutului și a metodelor și realizarea scopurilor personale și
organizaționale.[13]

Rosenberg

descrie

trei

caracteristici

fundamentale ale mediului online:
1. Accesibilitate la rețea.
2. Accesibilatate printr-un browser standard web la calculatorul
personal.
3. Necesitatea de extindere a paradigmelor tradiționale ale
educației. [10]
Implimentarea e-learning prin integrarea Web 2.0
tehnologii se va ține cont de stilul de învățare a studenților și
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preferințele de predare pentru a determina utilizatori în contextul
învățământului

superior.

Bates

menționează

existența

învățământului on-line în „mixed mode”, în care există o reducere
semnificativă a învățării tradiționale (face-to–face) și o creștere a
învățării on-line. Bates precum și Rosenberg afirmă că în abordarea
"mixed mode" tehnologiile electronice trebuie să fie în întregime
integrate în program de învățământ și chiar ca parte a cursului. [2,
10] În 2001, Bates a menționat că educația la distanță (Distance
education) constă în livrarea opțiuneOi de predare la universitate,
studenților care nu se pot deplasa de acasă sau de la serviciu și care
vor să obțină studii superioare. În acest caz, educația poate fi livrată
acasă sau la locul de muncă și care devine accesibilă prin educație la
distanță cu frecvența la zi cât și frecvență redusă.
Ca rezultat a studierii literaturii de specialitate, am constatat că
posibilitățile oferite de tehnologiile noi creează provocări actorilor
procesului de învățare prin adaptarea la o diversitate mare de cerințe
către student, administrarea studenților, monitorizarea informației în
era tehnologiilor avansate, utilizarea tehnologiilor în mod inteligent și
a instrumentelor sale cât și selecția sarcinilor specifice de învățare.
Alt factor important este natura schimbătoare a utilizatorului de
internet, actualmente numit "digital natives" nativi digitali după
Oblinger sau „Generația Internet” adică "always on" vine în ajutor

202

profesorilor, deseori ei, deținând mai multe competențe și îndemânări
în materie de utilizare a tehnologiilor noi [8].
Ca rezultat al activității timp de un an în regim on-line, s-a
constatat că unul din avantajele predării limbilor străine la
Universitatea Tehnică a Moldovei, este utilizarea

platformei

TEAMS. Ea ne oferă interacțiune activă și eficientă în timpul lecției
pe parcursul tuturor etapelor, cum ar fi: evocarea, reflecția și
realizarea sensului cu un numar mic de studenți (14-16). Obiectivele
instructive-educative ale activitaților didactice la limba străină,
posibile pe platforma internă comună al UTM permit realizarea
activităților didactice sincron. TEAMS permite accesarea resurselor
audio și video de pe CDROM și nemijlocit utilizarea Internet-ului,
site-urilor educaționale, precum BBC English Learning, National
Geographic, 6 Minute English, etc plasarea și păstrarea materialelor
didactice, proiectarea și afișarea sarcinilor, atât crearea testelor cât și
evaluarea instantanee a rezultatelor studenților, plasarea materialelor
ce pot fi editate și vizualizate doar de professor sau atât de professor
cât și de student.
Ca rezultat al provocării sistemului de învățământ pe timp de
pandemie, UTM a integrat în procesul de predare-învățare-evaluare
platforma Microsoft TEAMS cu succes, care a devenit un instrument
educațional ce stimulează efficient interacțiunea și colaborarea. A
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fost creat dupa cum sugerează însăși titlul TEAMS, de a permite
actorilor în procesul educativ să lucreze în echipă și să interacționeze
având acces direct în cadrul infrastructurii Microsoft (Word, Excel,
One Drive, etc.). Această platformă actualizează permanent noi
instrumente, care se dovedesc a fi atăt un avantaj cât și un dezavantaj
pentru profesori, care trebuie permanent să se perfecționeze în
materie de TIC. De asemenea TEAMS stimulează/devine o
platformă a forței de muncă în mediul educațional. Profesorii pot
crea, atașa, aduna și da feedback pentru sarcinile îndeplinite.
Posibilitatea atasării documentelor/resurselor relevante în Word,
Power Point, One Note, integrate în cadrul platformei și utilizate pe
larg de către professor și ulterior propuse și studenților la prezentarea
proiectelor sau portofoliu-lui, iar sarcinile și materialele pot fi
personalizate, centrate pe student. Studentul poate beneficia de
feedback rapid și permanent, de accesibilitate, confort și flexibilitate.
Totodată, învățământul on-line presupune și dezavantaje cum
ar fi: lipsa conexiunii mai slabe la Internet, care duce la o
performanță mai scăzută în cea ce privește sunetul, imaginile și
anumite grafice. Apar probleme legate de contactul față-n-față,
esențial pentru socializare, reduce semnificativ capacitatea de
exprimare verbală a studentului, însoțită de o pierdere a capacităților
de

prezentare-argumentare-contr-argumentare
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și

accentuarea

gradului de dezumanizare, paradoxal chiar în condițiile în care
tehnica și tehnologia au deschis noi drumuri și au oferit noi
instrumente și tehnici pentru comunicarea inter-umană. [1, 8]
Observând numărul mult mai mare de avantaje decât de
dezavantaje, putem spune că integrarea e-learning este o oportunitate
favorabilă educației. E-learning nu exclude educația clasică, în care
sunt utilizate obiecte reale ca sursă de informare ci adaugă resurse
virtuale și reprezintă o îmbinare între metodele clasice de învățare și
evaluare și a celor e-learning pentru a obține performanțe în ceea ce
privește dezvoltarea competențelor studenților, motivând la
maximum participarea și implicarea educabililor în învățământul
on-line.
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METODE INTERACTIVE DE PREDARE-ÎNVĂȚARE LA
DISCIPLINA ISTORIE
Monica Maria MIHĂILĂ, drd.
Universitatea de Stat din Tiraspol
Școala Gimnazială ,,Nicolae Bălcescu”România
Abstract: In this article we aim to present interactive
teaching-learning methods in the discipline of history. Interactivity
offers today the history lesson a dinamic, stimulating, activating
environment, which helps the student to learn collaboratevly, to be
„co-participant” and „co-responsible” with the teacher gives him
the opportunity to self-know and to prepare for autonomous learning
and lifelong education.
Keywords: interactive methods, the critic student, the
creative student
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Metodele interactive „sunt modalități de acțiune educativă
centrate pe elev și mai exact pe activitatea de învățare a acestuia, (...)
ele vizează și asigură antrenarea și activizarea structurilor cognitive,
operatorii și afective ale elevului în direcția utilizării potențialului
său psihic.” [1, p.138]
Elevul critic este un elev activ și reflexiv, iar spiritul critic al
acestuia „reprezintă actualmente un instrument indispensabil pentru
a trece cunoștințele prin filtrul gândirii proprii și pentru a dobândi o
cunoaștere

științifică,

declarativă,

procedurală

și

condițională/strategică.” [apud, p.399]
Elevul creativ este un elev activ, reflexiv, critic, inovator,
inventiv iar spiritul creativ al acestuia „reprezintă azi un instrument
extrem de eficace pentru a accede la cunoașterea științifică,
declarativă, procedurală și condiționată/ strategică.” [1, p.427]
Din dorința de a dezvolta elevilor atât spiritul critic cât și cel
creativ am folosit metode interactive care să-i ajute pe elevi în acest
sens.
Metoda Philips 6/6
Metoda Philips 6/6 elaborată de J.Donald Philips de la
Universitatea din Michigan este

o metodă asemănătoare cu

brainstormingul.
Punctele principale urmărite prin această metodă sunt:
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➢

Abordarea unei probleme sau teme se face într-un

timp limitat 6 minute;
➢ Exprimarea se face în grupe mari, pentru a facilita
comunicarea precum și schimburi intelectuale, sociale și afective;
➢ Conturarea la nivelul grupului a deciziilor, ce reprezintă
diverse tendințe și opinii și care pot fi colectate într-o perioadă scurtă
de timp;
➢ Susținerea unei dezbateri prin care este favorizată
confruntarea în ceea ce privesc opiniile, concepțiile, dar și
demersurile acționale și intelectuale individuale și

colective

realizate prin cooperare;
➢ Constituirea grupurilor de creație formate din 6 membri în
funcție de profilul personal al acestuia sau la întâmplare, dintre care
este ales un lider și un secretar. Secretarul va consemna ideile
promovate de membrii grupului, iar liderul va dirija dezbaterea și va
prezenta concluziile;
➢ Demersul realizat de profesor în calitate de moderator al
activității prin prezentarea problemei de rezolvat și motivarea
importanței acestei;
➢ Discuțiile vor avea loc la nivelul grupurilor, într-un interval
de timp de 6 minute. Ele pot fi libere (fiecare elev propune o soluție,
iar la sfârșitul acestora sunt notate cele mai importante) și progresive
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(fiecare elev propune o soluție care este notată și analizată, după care
iau cuvântul ceilalți membri);
➢ Liderii grupurilor prezintă soluțiile găsite, într-o dezbatere a
liderilor sau în fața colegilor;
➢ Profesorul prezintă soluțiile grupurilor, apoi concluziile
activității de creație.[1, p.411]
Ne-am propus să aplicăm metoda la clasa a- V- a printr-o
fișă de lucru în cadrul lecției „ Dacii Liberi ”
Fișă de lucru:
Citiți documentul de mai jos, analizați harta, apoi rezolvați
sarcinile:
,, O parte a populației geto-dacice ce locuia în Crișana,
Maramureș (Transilvania), centrul și nordul Moldovei au rămas în
afara stăpânirii romane. Această populație alcătuia grupul getodacilor liberi. În regiunile din Crișana și Maramureș locuiau triburile
dacilor mari. Cursul superior al Nistrului și nordul Moldovei erau
populate de costoboci. În regiunile subcarpatice și de est locuiau
carpii. Pe ambele cursuri de jos ale Nistrului erau răspândiți
tyrageții.”[3, p.181]
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❖

Sarcina de rezolvat:

➢

Descoperiți pe hartă care sunt triburile dacilor liberi

și enumerați-le.
➢

Pornind de la textul A, construiți idei privind

romanizarea dacilor liberi. Discutați în grupuri, apoi găsiți soluția
finală.
Avantajele

metodei

Philips

6/6

sunt:

facilitează

comunicarea, se obțin într-un timp scurt foarte multe idei, intensifică
creativitatea și stimulează imaginația elevilor. Este o metodă
interactivă care susține învățarea prin cooperare îmbinată cu
competiția de grup. Se poate folosi și în învățarea on-line, grupurile
construindu-se separat în cadrul grupurilor de socializare. Profesorul
este invitat în fiecare grup și îi îndrumă pe elevi sau răspunde la

211

neclaritățile acestora. Apoi se reîntorc în sala de clasă virtuală,
prezentându- și ideile și formulând concluziile.
Metoda predării reciproce
Este o metodă care îi ajută pe elevi să deprindă tehnici de
studiere a unui document istoric. Ce trebuie să facă elevul? Elevul
preia sarcinile profesorului instruindu-și colegii. Are loc un dialog
între elevul profesor și ceilalți elevi. Organizarea activității elevilor
este de obicei combinată, se lucrează atât frontal

cât și în

echipe/grupe.
Metoda învățării reciproce se bazează pe următoarele verbe :
a rezuma, a întreba, a clarifica datele, a prezice, care pot fi folosite
pentru valorificarea documentelor narative: povestiri istorice și
legende.
Pași de urmat:
Rezumarea – prezentarea ideilor esențiale ale documentului
istoric;
Construirea de întrebări – formularea de întrebări referitoare
la cauza și efectul prezentat în documentul istoric;
Clarificarea

datelor

–

depistarea

termenilor

istorici

necunoscuți;
Prezicerea- anticiparea unui alt final pentru evenimentul
istoric prezentat în document.
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Elevii vor fi antrenați în următoarele activități cum ar fi: să
realizeze rezumatul documentului citit; să pună întrebări legate de
document; să clarifice noțiunile necunoscute din document cu
ajutorul colegilor sau folosind alte surse; să precizeze sau să propună
o continuitate a ideii documentului așa cum o văd ei.
Etapele metodei:1. Prezentarea metodei și a celor patru pași
de urmat; 2. Împărțirea rolurilor elevilor; 3. Organizarea pe grupe;
4. Analiza documentului; 5. Realizarea învățării reciproce; 6.
Aprecieri, completări, comentarii.[4, pp.184-185]
Varianta „face to face” : Profesorul propune spre studiu un
document. Clasa este împărțită în patru grupuri, câte unul pentru
fiecare rol, membrii unui grup cooperând pentru îndeplinirea
aceluiași rol. Elevii sunt îndrumați să opteze pentru unul din cele
patru verbe ale metodei. De exemplu: Grupul Povestitorilor
realizează rezumatul documentului, Grupul Curioșilor fac o listă de
întrebări pe care le vor adresa în final tuturor colegilor, Grupul
Clarificatorilor au în vedere clarificarea termenilor noi și Grupul
Prezicătorilor dezvoltă predicții. În final fiecare grup își exercită
rolul asumat.
Varianta on-line: Elevii aleg un document pentru a fi studiat
din tema prezentată de profesor. Vor opta pentru unul din cele patru
verbe ale metodei după care vor forma grupele. Comunicarea se face
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prin videoconferință, folosind o aplicație de mesagerie (de exemplu
WhatsApp), sau platformă (de exemplu Zoom). Membrii grupului
colaborează pentru realizarea sarcinilor. De exemplu Grupul
Povestitorilor realizează rezumatul documentului, Grupul Curioșilor
face o listă de întrebări pe care le vor adresa tuturor colegilor,
Grupul Cercetătorilor se ocupă cu clarificarea termenilor noi și
Grupul Prezicătorilor formulează predicții. După ce fiecare grup șia realizat tema revine în clasa on-line. Liderul grupului prezintă
rezolvarea sarcinii.
Avantaje: este o metodă interactivă de grup, care stimulează,
motivează și ajută elevii să studieze un document istoric; oferă
elevilor oportunitatea de a învăța tehnicile de studiere a unui
document și, ulterior, posibilitatea de a juca pe rând, rolul
profesorului și de a-și instrui colegii. Astfel în secvențele bazate pe
această metodă este intensificat dialogul elev-elev și sunt
intensificate schimburi intelectuale, verbale, afectiv- emoționale și
sociale dintre elevi.
Metoda învățării reciproce am aplicat-o la clasa a-VII- a
printr-o fișă de lucru în cadrul lecției „ Holocaust”
Fișă de lucru : Lecția ,,Holocaustul”
Citiți sursele de mai jos și rezolvați sarcinile:
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A.

„Toate realizările artei științei și tehnicii sunt aproape

exclusiv fructele geniului creator al arianului [...] amestecarea
sângelui, cu scăderea nivelului rasial care a urmat, este singura cauză
a declinului civilizațiilor trecute [...] Toți cei care, în această lume,
nu aparțin rasei pure, sunt doar niște deșeuri”. [2, 75] (Adolf Hitler
–Mein Kampf)
B.

„ Îmi este absolut imposibil să costruiesc totul pe baza

morții, mizeriei sau confuziei. Văd cum lumea se transformă din ce
în ce mai mult într-un deșert, aud tot mai tare tunetul care se apropie
și ne va omorî și pe noi, simt suferința milioanelor de oameni, și
totuși, dacă privesc cerul, mă gândesc că toate acestea vor lua iarăși
o întorsătură bună, că și cruzimea asta se va sfârși, că pacea și liniștea
vor reveni în ordinea lumii.” [ apud, p.76] (Jurnalul Annei Frank)
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Pornind de la documentele A și B fiecare membru al grupului
va rezolva câte o sarcină.
1.

Alcătuiți un rezumat referitor la Holocaust folosind sursele

prezentate./ Rezumând
2.

Elaborați întrebări cu referire la tema prezentată./ Întreabând

3.

Găsiți termenii necunoscuți din lecția „Holocaustul” și

explicați-i cu ajutorul dicționarului istoric./ Clarificând
4.

Analizează ideile lui Hitler din sursa prezentată și relatează

ce crezi că s-a întâmplat cu ,,toți cei care nu aparțin rasei pure”/
Prezicând
Folosirea metodelor interactive facilitează formarea și
dezvoltarea competențelor de dezvoltare a gândirii critice, precum și
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a

gândirii

divergente,

inventive,

creatoare

prin

aplicarea

cunoștințelor în rezolvarea situațiilor - problemă în viața reală. Elevii
sunt atrași de aceste metode atunci când ei devin eroii principali ai
procesului de predare-învățare. În consecință, aplicarea metodelor
interactive aduce un plus actului didactic prin rezultatul pozitiv pe
care îl obține elevul.
Referințe bibliografice:
1.

Bocoș, M.D., Instruirea interactivă, București, Editura Polirom,
2013, 472 p.

2.

Ghețău, G., Ghețău, O., Istorie - Manual pentru clasa a -VII- a,
București, Editura Aramis, 2019, 113 p.

3.

Gonța, Ghe., Parasca, P., Cerbușcă, P.[et al], Istoria universală Istoria Românilor - Manual pentru clasa a-V- a, Chișinău,
Editura: Î.E.P. Știința, 2011, 204 p.

4.

Oprea, C. L. Strategii didactice interactive. Repere teoretice şi
practice. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, RA, 2009,
315 p.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО
ВОСПИТАНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ
Ирина ПАЮЛ
Докторант Тираспольского Государственного
Университета
Rezumat. Articolul dezvăluie referințe normative și
argumente teoretice privind importanța educației emoționale în
școala contemporană, comunicarea pedagogică și socială fiind
profund marcată de multiple probleme de natură afectivă cu ecouri
asupra calității educației.
В исследованиях молдавских и зарубежных авторов
указывается,
усиливается

что

в

системе

направленность

на

образования
то,

чтобы

республики
преодолеть

имеющиеся негативные тенденции в развитии потенциала
подрастающего поколения, которые можно характеризовать,
как деформация этического поведения, отсутствие эмпатии,
напряженность, душевная чёрствость, смена ценностных
ориентаций в эмоционально-волевой сфере, зацикленность на
себе и отчуждение от жизни общества.
Реакция на эти изменения чётко прослеживается в
Концепции духовно-нравственного развития и воспитания
личности и в Кодексе Республики Молдова об образовании, в
котором подчеркивается, что очень важно усилить эмоционально-нравственный

аспект
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формирования

личности

современных школьников, так как это важная составляющая
будущего социального потенциала молдавского общества.
Так в Кодексе об образовании указывается, что учитель
должен обсуждать с детьми и учащимися, индивидуально и в
группе, их эмоциональную безопасность/благополучие дома/в
семье и в образовательном учреждении, а также в других
посещаемых ими местах [7].
Большое значение имеют исследования В.В. Давыдова,
JI.B. Занкова, Д.Б. Эльконина [6], которые исследовали
эмоциональный аспект учебного процесса, и считают его
важнейшим в развитии личности в целом.
В современной психолого-педагогической науке создана
определённая теоретическая база для исследования проблемы
оптимизации эмоционального развития школьника.
М. Кожокару-Борозан- «Cultura emoţională a cadrelor
didactice», в своих монографиях автор развивает термин
эмоциональное воспитание и теоретически обосновывает новое
направление в образовании – Педагогика эмоционального
воспитания , имеющей как аргумент, что современные
исследования все больше раскрывают роль эмоциональной
культуры в обеспечение профессионального успеха, став
индикатором качества человеческой деятельности [1].
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Т.Шова- « Managerul școlar-lider emotional» , «Stresul
ocupaţional al cadrelor didacticе». Овладение эмоциональной
культурой является важным фактором, позволяющий педагогу
учесть все возрастные ценности учащихся , пробудить у них
проявление разнообразных эмоций и чувств. Знание законности
и

механизмов

приобретает

снижения

особую

профессионального

ценность

и

важность,

стресса
создавая

предпосылки для развитие профессиональной культуры и
уменьшение сопротивления воспитанию своих учеников [3].
М. Роко – «Сreativitate și inteligență emoțională».
Отсутствие

стрессов,

здоровая

среда

и

положительная

атмосфера в семье благотворно влияют на психику ребенка и
его эмоциональное состояние. На позитивных эмоциях у него
формируется правильная самооценка, уверенность в себе,
позитивное отношение к миру – все то, что способствует
гармоничному развитию личности [2].
Д. Гоулман- «Эмоциональный интеллект». В школьной
программе эмоциональным навыкам внимание почти не уделяется.
А эмоциональный интеллект напрямую влияет на контроль своих
эмоций. Эмоциональная сфера детей рассматривается как одна из
базовых предпосылок общего психического развития, как ядро
становления личности ребенка [5].
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В тоже время, остаётся ряд нерешённых вопросов,
касающихся содержательных и процессуальных направлений
совершенствования эмоционального воспитания учащихся.
Прежде

всего,

следует

отметить

усиленную

сосредоточенность педагогических поисков относительно развития
у учащихся эмоционального интеллекта и недостаточную
разработку указанных в правительственных документах задач
эмоционального воспитания, которые по мнению исследователей,
сегодня находятся на диклоративном уровне.
Способность осознавать эмоции и говорить о них - одна
из важнейших составляющих эмоционального воспитания,
одно из очень важных умений для достижения успеха в жизни.
Характерное для школьника стремление хорошо учиться
определяет то, что интеллект с помощью школы выдвигается на
первый план, и как следствие, ограничивает возможности
школьника в эмоциональной жизни. То есть эмоциональность,
как

личностное

востребованным

качество
по

школьника

сравнению

с

становится

менее

предприимчивостью,

расчётливостью, правовым воспитанием, что вызвано теми
изменениями, которые происходят на данном этапе в
молдавском обществе.
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Одна

из

актуальных

проблем

-

подготовка

дидактических кадров в области эмоционального развития
учащихся.
Анализ современных исследований показывает, что
сегодняшние учителя не готовы в полной мере оказать
диагностическую, прихопрофилактическую и консультативную
помощь учащимся и их родителям в области эмоционального
воспитания.
Это

отражается

на

оценке

качества

достижений

учащихся в личностном развитии, когда доминирует знаниевый
подход при оценке результатов образования школьников, а
также перенос во внеурочную деятельность форм, методов и
приёмов обучения, без учёта факторов эмоционального
воздействия.
Как

недостаток

деятельности

в

формировании

эмоционального воспитания школьников можно отметить
отсутствие

преемственности

образовательного

процесса,

между
а

всеми

также

участниками

низким

уровнем

интеграционных связей эмоциональной направленности по
учебным предметам.
В связи с чем, актуальным будет решение вопроса
усиления профессиональной направленности педагогов в
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аспекте

повышения

их

мотивации

к

эмоциональному

воспитанию школьников, противодействие стереотипности их
мышления, создание условий, способствующих восприятию
идей эмоционального для собственного педагогического
творчества (К.А. Абульханова-Славская, В.П. Петленко, К.Г.
Юнг )[4, 8,10].
Учитывая тревожные статистические данные об ухудшении
здоровья учащихся, можно отметить следующую проблему –
влияние эмоций на иммунную систему. Это подтверждает ряд
научно-медицинских и психосоматических исследований (И.
Вегман, В. Гёбель, М. Глёклер, В. Петленко и др.)
Петленко В. утверждает, что чем больше в человеке
радости от жизни, тем лучше работает его иммунная система.
Это особенно актуально в период эпидемии короновируса,
когда иммунная система – это важный потенциал успешности
человека

справиться

с

болезнью.

По

мнению

автора,

заболевания человека очень тесно связаны с культурой
общества

в

котором

он проживает.

Он

указывает

на

необходимость пересмотреть воспитательные задачи, и через
эмоциональное воспитание выработать особый подход к
профилактике заболеваний [8].
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Эти выводы ученые делают в период существующей
пандемии, которая остро нуждается в нетрадиционном способе
предотвращения

болезней,

а

именно

положительной

эмоционально

в

выработке

чувственной

позиции,

-

устремлённой к благополучию всего, что окружает.
Учитывая, что эмоциональное воспитание направлено на
развитие

внимания

учащихся

к

окружающему

миру,

следовательно, его можно рассматривать не только, как
стабилизацию иммунной системы, но и как одно из условий
душевного

и

духовного

здоровья

и

как

предпосылку

стабилизации физического здоровья.
Ещё одной из актуальных проблем является влияние
эмоционального интеллекта на умение распознавать эмоции
других,

на

повышение

коммуникативных

навыков,

продуктивности деятельности, лидерских качеств, школьной
успеваемости. Основная идея работ Д.Гоулмена достаточно
проста: существуют различные виды интеллекта, в том числе
интеллект эмоциональный, который может помочь человеку в
различных

сферах

жизни.

С

точки

зрения

ученого,

эмоциональный интеллект - это иной путь быть умным [5].
Несмотря на положительное влияние тенденций информационного

общества,

можно
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констатировать,

что

происходит процесс разрушения тёплых, личностных связей в
процессе общения учащихся. У учёных, вполне справедливо,
вызывают

тревогу

такие

изменения

у

современных

школьников, как потеря интереса к общению друг с другом без
гаджета,

чувства

эмоционального

дискомфорта

от

загруженности учебной информацией, ощущение ненужности
взрослому миру и др.
Следовательно, приоритетным в содержании воспитания
должно

быть

эмоциональное

развитие

учащихся,

пропагандирующее такие отношения, которые наполнены
взаимной любовью, уважением, пониманием, отражающие
потребности школьника в признании собственной личности,
формирующие желание изменить себя к лучшему.
Как

видим,

ориентация

современной

концепции

эмоционального воспитания, которая нацелена на оптимизацию
внутренних ресурсов школьников, противостоит современной
системе образования, которая направлена на приоритет
формирования интеллекта и мало внимания уделяет внутренней
сфере развития школьников.
В основном идёт ориентация на индивидуальный
личностный опыт ребенка, и в данном случае общечеловеческая
культура чувств остаётся на нейтральном уровне, то есть в
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обучение

вовлекаются

только

эмоции,

обусловленные

происходящими событиями, не акцентируется внимание на
функциональной значимости эмоций. Это конечно очень
важно, но это не гарантия того, что личность обязательно
сформируется позитивно и гуманно.
Для успешного решения задач эмоционального развития
учащихся учителям необходим комплекс материалов, которые
помогут на должном уровне диагностировать и решать
актуальные проблемы эмоционального развития школьников
(дидактические материалы, задания учащимся, практические
упражнения, тесты и др.).
Эти
теоретически

материалы

дадут

обоснованно

возможность
организовывать

педагогам
процесс

эмоционального воспитания учащихся, перейти от случайных
влияний на развитие эмоциональной культуры к эффективному
научно-обоснованному процессу.
Учителю сегодня очень нужны валеологические и
эколого-нравственные

знания,

которые

помогут

ему

формировать у школьников умение познавать мир не только
интеллектом, а чувствами, учить их ценностному отношению к
людям и природе, взаимодействовать с миром не только с точки
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зрения «полезности», а и с гуманистических, эмоциональноэтических позиций.
Актуальной
современных

задачей

является

педагогических

также

обогащение

технологий

методами,

направленными на активизацию у учащихся эмоциональных
ощущений, переживаний, эмпатических взаимоотношений с
людьми, формирование потребности в заботе об окружающем
мире, усиление эмоциональных контактов со сверстниками и
др.
Поэтому одна из актуальных задач - активизировать
процесс гуманистического направления в развитии учащихся,
которое

способно

прагматического

предупредить

отношения

к

развитие

жизни,

у

них

одностороннего

мышления относительно его взаимодействия с окружающим
миром.
Необходимо

обогатить

учащихся

этическими

и

нравственными категориями, идеями, которые сделают жизнь
школьника духовно насыщенной, обогащенной человеческими
переживаниями радости, успеха, грусти и других чувств не
только для себя, но и для других людей.
То есть, надо формировать у школьников умения
размышлять не только о своих собственных эмоциях, а думать
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и рассуждать о чувствах других людей, о животных, о
растительном мире, о тех социальных явлениях, которые имеют
место в нашей жизни. Рассматривать это не с позиции их
полезности, а с гуманистических позиций.
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UNELE ASPECTE REFERITOR LA FORMAREA
CULTURII CERCETĂRII PEDAGOGICE
Vasile PANICO, prof. univ., dr. în pedagogie,
Universitatea de Stat din Tiraspol
Abstract: The article addresses some fundamental and normative
aspects of the formation of pedagogical research culture. Based on
the study of scientific sources and the practice of psychopedagogical research, the following aspects of the formation of the
pedagogical research culture were: personal and social
practice motivated towards the research activity; developing the
skills of knowledge, understanding and creative use of concepts in
pedagogical sciences; training in the use of investigative tools;
training in the pedagogue-researcher of the competence to delimit
the pedagogical concepts from the psychological, sociological,
philosophical and other sciences, etc.
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Keywords: pedagogical research culture, motivation for research
activity, characteristics of the categorical apparatus of pedagogical
research.
În științele educației își găsesc reflectare numeroase
definiții a conceptului/termenului cultura cercetării pedagogice. În
opinia noastră procesul/activitatea de formare a culturii cercetării
pedagogice necesită să fie examinată

în sens larg și sens

îngust/restrâns. Formarea culturii cercetării pedagogice în sensul
larg al cuvântului reprezintă un proces orientat motivat social și
personal, de cunoaștere și de conștientizare, de formare a abilităților
de aplicare în planul conștiinței și în planul sociopractic a
conceptelor general-științifice, pedagogice, psihologice, filosofice și
a altor științe (domenii științifice), care permanent necesită să fie
utilizate în investigațiile pedagogice.
În sensul îngust procesul formării culturii cercetării
pedagogice se referă la limitele domeniului Științe ale educației și
prevede cunoașterea, conștiientizarea și formarea abilităților mintale
și practice pedagogice: educația ca obiect de cercetare și educația ca
proces de formare a personalității și societății; legitățile cunoașterii
științifice în pedagogie și legitățile funcționale a educației ca factor
de formare a personalității și societății; metodologia de investigație
în pedagogie și metodologia de educație; principiile și regulile de
cercetare pedagogică și principiile și regulile de educație;
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criteriile/indicii de determinare a eficacității cercetărilor pedagogice
și criteriile/indicii eficacității educației; mecanismele de evidențiere
a tendințelor de dezvoltare a științelor pedagogice si mecanismele de
proiectare și de dezvoltare a sistemului educațional și de învățământ
prin elaborarea unor noi strategii si finalități [4].
Aspectele fundamentale și normative ale formării culturii
cercetării pedagogice integrează în sine următoarele componente:
•

Activitatea cognitivă

special direcționată spre

dobândirea cunoștințelor fundamentale din domeniul Științe ale
educației: legitățile educației; categoriile/conceptele fundamentale și
normative pedagogice. Cunoașterea și conștientizarea tipurilor și
etapelor cercetării pedagogice: actualitatea, problema și tema de
cercetare; obiectul, scopul și ipoteza de cercetare, obiectivele, indicii
și metodologia de investigație. Aprecierea rezonabilă, pozitivconstructivistă a diversității viziunilor/pozițiilor de tratare a
conceptelor pedagogice care sunt diverse în școlile științifice.
• Formarea

atitudinilor

rezonabile/pozitive

față

de

rezultatele/produsele investigațiilor prezente/existente în Științele
educației. Formarea competenței de a analiza realitatea științifică în
limitele atitudinilor responsabilității și adevărului sociouman.
Apartenența către o școală științifică pedagogică care promovează o
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anumită paradigmă științifică, un sistem de teorii, concepte, viziuni
și principii concrete/specifice de investigație.
• Formarea abilităților de utilizare a instrumentarului de
investigație care permanent se raportează la componentele
structurale

ale

obiectului

supus

cercetării

(criteriile

și

indicii/indicatorii de investigație necesită să reflecte în mod amplu
și deplin la elementele/componentele constitutive ale obiectului de
cercetare).
• Formarea competenței de a se orienta corect de pe pozițiile
adevărului științific în teoriile/conceptele existente în Științele
educației și științele psihologice, de a determina relațiile comune și
specifice.
• Activitatea de cunoaștere, înțelegere și aplicare creativă în
cadrul cercetărilor pedagogice

a categoriilor filosofice (esența,

fenomenul, generalul și particularul, cauza și efectul, posibilitatea și
realitatea, calitatea și cantitatea, existența și construcția, știința și
practica ș.a.), a categoriilor general-științifice (sistemul și structura,
elementele/componentele și funcțiile, organizarea și optimalul,
formalizarea și modelul, ipoteza și presupunerile ș .a.), a categoriilor
propriu-zise pedagogice (educația și instruirea, activitatea și
influențele pedagogice, sistemul și procesul de învățământ/instruire,
procesul de predare și învățare, principiile și regulile, metodele,
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procedeele și formele de educație și instruire ș. a. Categoriile
pedagogice permanent se află în relații reciproce la nivel de esență
și la nivel normativ. Cercetătorul-pedagog trebuie să posede
categoriile nominalizate nu ca o totalitate de termeni vagi. El are
menirea de a conștientiza și elucida conținutul și relațiile de
dependență și interdependență dintre categoriile nominalizate.
• Formarea la pedagogul-cercetător a competenței de a
delimita conceptele pedagogice de cele psihologice, sociologice,
filosofice și a altor științe. Construcțiile pedagogice permanent se
fundamentează pe rezultatele investigațiilor psihologice în caz
contrar produsele educației vor fi vagi. Această afirmație se referă și
la științele psihologice. Psihologia ca știință nu poate să se dezvolte
independent din punct de vedere teoretic și praxiologic fără a se
repera pe cadrul teoretic și cadrul normativ al științelor pedagogice
care le oferă idei teoretice, legități, obiective, metode și tehnici,
conținuturi și forme de intervenții educative, necesare în dezvoltarea
planică, pozitivă și rezonabilă a psihicului uman. Psihologia
cercetează educația și instruirea sub aspect psihologic și nu
pedagogic. Activitatea psihicului uman, a proceselor psihice nu
poate fi confundată cu activitatea externă/educațională, în caz
contrar se confundă obiectul de studiu al pedagogiei cu obiectul de
cercetare al psihologiei. Activitatea proceselor psihice este generată
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de activitățile externe/educaționale. Aceste două tipuri de activități
interne și externe permanent corelează. Activitatea educațională nu
reprezintă obiectul de studiu al psihologiei. Psihologia ca știință
umană studiază/examinează procesul generării și dezvoltării
fenomenelor psihice și nu procesele sau activitățile care contribuie
la formarea și dezvoltarea fenomenelor psihice, se are în vedere
educația și instruirea. Psihologia examinează structura psihică a
personalității,

activitatea

psihicului

uman,

iar

pedagogia

investighează activitatea educațională sau activitatea sociopractică
ca proces orientat de dezvoltare a personalității și societății.
Conceptele psihologice se aplică în activitatea de educație și
instruire în mod indirect/mijlocit. Inițial ele se transformă în principii
și reguli, se reflectă în metodele și tehnicile de instruire și educație
la nivel de metodici concrete.
•

Formarea competenței de a prognoza activitatea și

rezultatele/finalitățile

investigațiilor

pedagogice

de

a

determina/elucida caracteristicile aparatului categorial al cercetărilor
pedagogice: problema, obiectul, scopul, ipoteza, obiectivele de
cercetare și-n mod special produsul investigației [1;2]. Cu multe
dificultăți

se confruntă pedagogii-cercetători în fundamentarea

categoriilor nominalizate. În mod limitat ne vom opri la câteva din
ele:
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a) obiectul de cercetare: Obiectul de cercetare dă răspuns
la întrebarea – Ce trebuie să investigheze cercetătorul? /Spre se este
orientată activitatea cercetătorului? Obiectul de cercetare posedă
următorul conținut: elementele/componentele constitutive; relațiile
dintre aceste elemente/componente; schimbările care se produc în
obiectul de cercetare prin influența a diferitor factori în cadrul unui
sistem de condiții de ordin social, pedagogic și psihologic etc.
Obiectul

de

reglementează

cercetare

îndeplinește

activitatea

de

următoarele

investigație

a

funcții:

cercetătorului;

direcționează activitatea de cercetare; în baza structurii și
componentelor obiectului de cercetare se elucidează criteriile, indicii
și mecanismele de realizare a experimentului pedagogic; servește ca
bază de asigurare metodologică a cercetărilor pedagogice; b)scopul
de cercetare: Scopul reprezintă una din principalele caracteristici ale
activității de cercetare. Prin scopul de cercetare pedagogul-cercetător
determină rezultatul dorit, care poate fi obținut în cadrul investigației
teoretice și praxiologice. Scopul cercetării reprezintă o anticipare
mintală a rezultatului teoretic și normativ proiectat spre care este
orientată activitatea pedagogului-cercetător. Scopul cercetării
presupune o anumită schimbare a obiectului supus investigației
pentru a fi modificat în baza unor interese, motive prealabil
determinate și conștientizate; c) ipoteza cercetării: Ipoteza
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prevede/presupune rezultatul sau finalitatea investigației sub formă
de presupuneri posibile, pe de o parte, și condiționările de obținere a
adevărului, pe de altă parte.

Ipoteza descrie componentele

structurale ale obiectului de cercetare care necesită să fie modificat,
explică relațiile dintre componentele obiectului și prognozează
rezultatele finale, modificările obiectului supus investigației. Studiul
teoretic și experimental permite de a elucida legăturile de caută și
efect dintre condițiile, metodele, conținuturile educației, pe de o
parte, și rezultatele finale ale procesului educațional, pe de altă parte.
Ipoteza de cercetare reprezintă traiectoria schimbării si dezvoltării
obiectului care la finele investigației obține o nouă structură și
conținut; d) relațiile dintre activitatea științifică și practica
educațională [3]. Cercetătorul fundamentându-se pe conceptele,
ideile, paradigmele științifice, pe de o parte, și informația referitor la
realitatea educațională, pe de altă parte, retransformă în plan
mintal/în planul conștiinței posibila/viitoarea realitate educațională
sub formă de modele-ideale,
practicii

educaționale

de

activitate posibilă intenționată a
pe

pozițiile/trebuințele/interesele

socioumane și personale. Trebuințele/interesele socioumane își
găsesc reflectare în documentele naționale și internaționale referitor
la dezvoltarea și organizarea educației formale, nonformale și
informale. Constructul-ideal/modelul-ideal de transformare a

236

procesului educațional se fundamentează pe doi piloni de bază: a)
reperele epistemologice de ordin filosofic, pedagogic, psihologic; b)
rezultatele experimentului de constatare și experiența educațională
formală, nonformală și informală. Rezultatele experimentului de
constatare cât și informația colectată referitor la experiența
educațională empirică necesită să fie obiectivă, corectă și adevărată
din punct de vedere științific.
Modelele-ideale

psihopedagogice

în

calitate

de

construcții mintale a viitoarei practici educaționale necesită să fie
implementate în cadrul experimentului formativ prin respectarea
principiului de adaptare și readaptare la condițiile generale și
specifice de realizare a procesului educațional. Ca rezultat
modelul/modelele-ideale în calitate de constructe mintale permanent
se concretizează și se modifică. Constructele mintale/modeleleideale pedagogice permanent relaționează cu realitatea/practică
educațională și se condiționează reciproc. În baza cadrului teoretic și
praxiologic reflectat în modelele-ideale se elaborează/construiesc
noi recomandări, indicații, se elaborează decizii, mecanisme de
organizare benefică a practicii educaționale. Ideile/produsele
teoretice devin funcționale dacă: se folosesc pentru elaborarea
principiilor și regulilor, conținuturilor, metodelor și procedeelor,
formelor și mijloacelor educaționale; se integrează în sistemul de
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idei/concepte, teorii, paradigme prezente în științele educației. Astfel
se depistează/elucidează relațiile dintre produsele științifice noi
create și cele prezente în științele pedagogice[4]. Produsele teoretice
oferă noi deschideri, direcții și probleme de cercetare. Deci,
semnificația teoretică a cercetării posedă doi vectori obligatorii: a)
dezvoltă/modifică conceptele teoretice caracteristice domeniului
investigat; b) servește ca bază în elaborarea normativităților practicei
educaționale.
•

Activitatea de formare a competenței reflexive la

pedagogul-cercetător. Ea reprezintă o condiție nemijlocită de
formare a culturii de cercetare. Dialogul intern al cercetătorului
reprezintă un factor de autorealizare a pedagogului-cercetător. Prin
intermediul reflexiei cercetătorul primește decizii independente, își
autodezvoltă tendințele de a lua decizii creative/nestandarde în
limitele motivelor/trebuințelor personale și socioumane.
•

Formarea atitudinilor datoriei și responsabilității.

Aceste atitudini reprezintă un factor și o condiție indispensabilă a
activității de cercetate ( interpretarea obiectivă a datelor/rezultatelor
teoretice și practice, respectarea drepturilor subiecților supuși
acțiunilor de investigație; recunoașterea și respectarea adevărului
științific

ș.

a.).

Iresponsabilitatea

generează

unele

efecte

negative/nedorite: denaturarea ideilor și conceptelor existente în
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științe; citarea incorectă și aplicarea unor idei neadecvate contextului
științific; ignorarea unor autori dotați în domeniu și școli științifice;
unificarea unor oponenți care posedă diverse viziuni pe anumite
concepte; incorectitudinea istorică; unirea în jurul unui concept a
savanților din diverse epoci istorice ș. a.
Concluzii: Cultura cercetării pedagogice este constituită
din următoarele componente de bază: motivația personală și
sociopractică către activitatea de cercetare; abilitatea de a determina
direcțiile evoluției

științelor educației și de a elabora aparatul

categorial al cercetării științifice; competența de proiectare și
realizare a cercetărilor pedagogice; abilitatea de a identifica și aplica
metodologia cercetării; abilitatea de a sintetiza, generaliza și
determina valoarea rezultatelor obținute; competența reflexivă a
cercetătorului; abilitatea de cunoaștere, înțelegere și de utilizare
creativă a

conceptelor din științele pedagogice; abilitatea de a

determina

relațiile

educațională;

dintre

manifestarea

activitatea

științifică

responsabilității

în

și

practica

organizarea,

desfășurarea și implementarea rezultatelor științifice [2].
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AUTODEZVOLTAREA CADRELOR DIDACTICE:
MECANISM IMPORTANT ÎN CONTEXTUL
PROFESIONALIZĂRII DIDACTICE
Victoria PERLIMAN
Institutul de Științe ale Educației
Rezumat: În acest articol au fost efectuate analize ale
literaturii psiho-pedagogice, care abordează conceptele de
autodezvoltare/dezvoltare personală și profesionalizare a cadrelor
didactice. Sunt identificate treptele de dezvoltare a personalității și
funcțiile profesionalizării, importanța autodezvoltării și
perfecționalizării pe tot parcursul vieții a cadrului didactic, el fiind
un factor indispensabil pentru a construi, în viitor, un proces
educațional coerent și calitativ.
Cadrul didactic reprezintă o figură semnificativă în
dezvoltarea societății, având misiunea de instruire și educare a
copiilor, a tinerilor, a adulților. În acest context el conștientizează
pregătirea imanentă, științifică și pedagogică proprie în perspectiva
de socializare și de dezvoltare culturală a personalității sale. De
aceea se prefigurează prestanța pedagogului ca persoană creativă,
deschisă, sociabilă, care posedă calități de lider, într-un cuvânt, să
fie competent. Or, dezvoltarea permanentă pe tot parcursul vieții a
acestuia semnifică un principiu pedagogic imperios.
Cercetătorul rus E. Klimov considera că elementele cheie în
dezvoltarea profesională a cadrului didactic sunt:
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1) adaptarea în mediul înconjurător(fie informațional, social, tehnic,
etc);
2) formarea orientării sale profesionale (bazată pe cerințele pieței
muncii), dezvoltarea interesului pentru a obține o profesie;
3) asimilarea și perfecționarea continuă a competențelor dobândite
pe parcursul activității pedagogice;
4) formarea unui sistem durabil de calități personale, care vor face
posibilă implementarea reușită a tuturor activităților (abilități);
5) dezvoltarea - cunoașterea Eului sau autodezvoltarea [6].
Evident, omul care își dorește să aibă succes trebuie să se
dezvolte. Autodezvoltarea presupune munca asupra sinelui. Această
muncă sintetizează toate domeniile vieții omenești (cariera,
dragostea, prietenia, hobby-urile, ș.a.). Dacă nu există tendința spre
autodesăvârșire sau de autodezvoltare, atunci nu va fi posibilă nici
activitatea profesională de succes. Așadar, creșterea personală –
aspirația spre ideal, de a deveni mai bun, va întări stima de sine și
încrederea în propriile forțe.
Să

interpretăm

conceptul

de

autodezvoltare

și

să

argumentăm de ce este importantă pentru o carieră didactică.
În dicționarul de pedagogie (1979) conceptul este definit ca
,,proces distinct, caracteristic omului, prin care acesta se realizează
treptat în forme și structuri strâns legate de posibilitățile individuale
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și în raport cu factorii ereditari și de mediu. Acest proces se
desfășoară spre un anume scop conștient urmărit” [3]. În consensul
acestui concept cercetătorii în pedagogie A. Bolboceanu și V. Vrabii
vehiculează termenul de „dezvoltare personală” cu sensul de
,,formațiune destul de complexă care semnifică creșterea persoanei,
Evoluția Eului.[…] Dezvoltarea personală reprezintă procesul
multiaspectual de schimbări intraperceptive, interactivitate prin
parcurgerea unor experiențe de învățare și educație” [2]. Definirea
conceptului de dezvoltarea personală, îl găsim și la Axinte Roxana,
care consideră că este un ,,proces de formare permanent aplicat
propriei persoane. Ea favorizează adaptarea la realitatea prezentă,
asigură evoluția calitativă și controlul asupra propriei vieți” [1].
Deci, autodezvoltarea/dezvoltarea personală este un proces
îndelungat, influențat de diverși factori (externi sau interni), ce
include acumularea experiențelor, dezvoltarea competențelor și
abilităților pentru a asigura calitatea vieții umane. Aceasta este
necesară pentru cadrul didactic de a avea un succes profesional,
fiindcă oferă posibilitatea de a obține scopuri, iar ulterior, să le
îndeplinească în realitate.
Pentru natura umană profesia este o sursă de supraviețuire și
un mediu în care ea se realizează ca personalitate. De aceea
profesionalizarea influențează direct asupra personalității și poate să
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o stimuleze sau, dimpotrivă, să o distrugă acționând, astfel, ca un
factor de autodezvoltare/dezvoltare personală.
Analiza cercetărilor oferă posibilitatea să evidențiem o
carateristică esențială a autodezvoltării ca fiind un mecanism lăuntric
(intern), al creșterii personale care constă în schimbarea, perfectarea
conștientă a sinelui.
Importanța autodezvoltării și perfecționalizării pe tot
parcursul vieții cadrului didactic este un factor indispensabil pentru
a construi, în viitor, o carieră didactică de succes. Desigur, esențial
este ca pedagogul însuși să fie cointeresat în dezvoltarea personală
și în cea profesională. ,,Profesionalizarea didactică a profesorului
solicită nu numai o armonizare a dimensiunilor personalității sale,
în acord cu solicitările exercitării rolurilor specifice, ci și o aducere
în prim plan a acelora care să asigure calitatea, eficiența rezolvării
lor, anume a competențelor”[5].
Astfel, profesionalizarea didactică contribuie la:
1) favorizarea dezvoltării personalității;
2) creșterea competenței profesionale;
3) educația de bază completată cu cea compensatorie;
4) oferirea posibilității de obținere a calificării în domeniu;
5) întăririi capacităților și abilităților de utilizare a
tehnologiilor informaționale;
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6) educării și cultivării aptitudinilor și intereselor individuale
pentru o integrare socială;
7) obținerii competențelor și aptitudinilor pentru a exercita
responsabil drepturile și obligațiile de cetățean în societate;
8) orientării adulților către un nou mod de rezolvare a
problemelor importante;
9) promovării acțiunii comunitare și personale [4].
Activitatea profesională a pedagogului este totalmente
absorbită de mediul educativ-inovativ, care presupune un nivel
avansat de dezvoltare a competențelor acestuia, pentru o creștere
profesională în viitor. ,,Este important de reținut că influențele
informalului

asupra

competențelor

nu acționează

conform

modelului acumulării sau al substituției, ci după cel al
complementarității, practica și reflecția pedagogică având aici un
rol mai mult decât semnificativ” [5].
Cu alte cuvinte, formarea personală a cadrelor didactice
constă în obținerea și în dezvoltarea etapizată a competențelor,
începând cu formarea lor inițială și terminând cu formarea lor
continuă și cu autoperfecționarea, realizată îndeosebi prin
experimentări pedagogice/didactice proprii, în contextul practicilor
educaționale.
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Posibilitatea autodezvoltării și profesionalizării continue
presupune dezvoltarea capacităților analitice, reflexive și estimative,
capacitatea de a face alegere individuală și de a fi responsabil de
urmările acesteia, acestea fiind criteriile principale pentru a obține
un

succes.

Responsabilitatea

mobilizează

personalitatea

pedagogului în activitatea sa profesională.
În concluzie este necesar de evidențiat unele trepte de
autodezvoltare a cadrului didactic, ce vor contribui la o creștere
profesională benefică:
1. Studierea literaturii. Studierea informației din surse
internaționale sau naționale permite o actualizare a noilor tendințe
în domeniul educației, de exemplu, metoda predare-învățare.
2. Participarea la conferințe științifice.
3. Participarea la cursuri de calificare, training-uri de
dezvoltare personală, seminare etc.
4. Obținerea calificării în domeniul managementului
educațional (la dorință).
Acestea nu trebuie tratate ca un model ca atare, pentru fiecare
persoană, ci sunt alegeri individuale, și poat fi modificate la
necesitățile individuale. Ele doar ilustrează (aproximativ) niște
activități posibile în cadrul dezvoltării personale.
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În concluzie profesia pedagogului își are specificul său: el
lucrează cu omul, asta demonstrează faptul că, în procesul de lucru,
el se bazează întâi de toate pe personalitatea sa, pe experiențe, pe
cunoștințe și capacități pentru a ajunge la rezultatul dorit. Astfel,
autodezvoltarea/dezvoltarea personală a pedagogului este o condiție
primordială în profesionalizarea activității sale pedagogice.
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PROVOCĂRILE ȘCOLII ONLINE
Andreea-Elena PETROȘEL, prof. dr.
Colegiul Național “Bogdan Petriceicu Hasdeu”
Buzău – România
Pandemia ce a debutat în anul 2019 în China și care s-a
propagat încet, dar sigur, la nivel mondial a “aruncat” societatea,
inclusiv școala, într-un spațiu total nou, prea puțin explorat anterior.
Oamenii s-au văzut nevoiți să desfășoare tot mai multe
activități la distanţă, pentru a minimiza posibilitatea de îmbolnăvire:
munca s-a transformat în muncă la distanţă, organizaţia a devenit
reţea virtuală, hipermarketul s-a transformat în cyber-market,
învăţământul a devenit învăţământ on-line etc.
Până în martie 2020 (în cazul României), școala presupunea
prezența tuturor participanților într-o anumită clădire, într-o anumită
sală de clasă, într-un anumit mobilier școlar. Pandemia a
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“zdruncinat” verbul „a fi”. Conceptul de „prezenţă” a suferit o
mutaţie, în contextul în care păstrarea sănătății a devenit preocuparea
principală, iar prezența noastră fizică în spațiile obișnuite a devenit
periculoasă.
Google Meet, Adservio, Skype, Zoom au făcut ca frontiera
dintre real şi virtual să devină şi mai incertă, chiar din ce în ce mai
puţin pertinentă. Profesorul și elevii s-au “aflat” în această perioadă
în aceeași “clasă virtuală”, unde au putut “continua” orele de curs,
protejându-și în același timp, reciproc, sănătatea.
Internetul a schimbat, de asemenea, concepţia asupra
distanţei, precum şi raportarea la timp. Depărtarea fizică și-a pierdut
pertinenţa. Adresele poştale electronice (e-mail-urile), mesageriile
instant oferite de diverse rețele sau aplicații (Facebook Messenger,
WhatsApp) îi fac permanent accesibili pe deţinătorii lor. Indiferent
de momentul în care este trimis un e-mail sau un mesaj, acesta va
putea fi citit de către destinatar în momentul accesării respectivului
spațiu virtual. Astfel, chiar și în lipsa unei bune conexiuni la Internet
care să le permită participarea la videoconferințe, elevii au putut
primi informații, sinteze, fișe de la profesorii lor.
„Unde” sau „când” se schimbă, deci, atunci când vorbim
despre Internet. La întrebarea „Unde are loc ora/ consiliul/
activitatea/ simpozionul/ congresul?” cel mai bun răspuns a fost și
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încă este site-ul/ platforma/ rețeaua care găzduiește evenimentul
pentru că niciun loc fizic nu reprezintă un răspuns. „Locurile”
virtuale, metaforice se substituie astfel locurilor fizice. Şi “locurile”
virtuale au adrese, link-uri la care pot fi accesate. La întrebarea “Cum
ajung acolo, astfel încât să particip la oră/ consiliu/ activitate/
simpozion?” răspunsul este “calea” ce trebuie parcursă pentru
conectare, cum ar fi instalarea unui program, crearea unui cont,
stabilirea unor setări etc.
Dincolo de provocările sale, Internetul poate contribui la
învăţare furnizând instrumente adaptate şi dedicate învăţământului.
Transmiterea cunoştinţelor pe web oferă mai ales posibilitatea de a
structura conţinutul învăţării într-un mod care se rupe radical de
liniaritatea naturală a altor medii - derularea temporală a discursului,
pentru prezentarea orală, şi secvenţa de pagini, pentru scris [L.
Dupuch, E. Sander, 2007].
Școala on-line presupune un mediu virtual care este un spaţiu
simulat,

generat

de

calculator

în

care

diverşi

indivizi

“interacţionează”. [B.G. Witmer, J.H. Bailey, B.W. Knerr, 1996, pp.
413-428] Singhal şi Zyda [1999] spun că acest “mediu virtual este
un sistem software în cadrul căruia mai mulţi utilizatori
interacţionează în timp real, chiar dacă aceşti utilizatori se află în
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diferite colţuri ale lumii”. Interacţiunea devine în acest loc o copie
fidelă a interacţiunii umane care are loc în mediul real.
Adaptarea utilizatorului la cadrul tehnic este un alt subiect
interesant de analizat. Utilizarea telefonului, inteligent, a tabletei, a
laptopului sau a calculatorului, cu cameră video şi ecran, care le
permit celor ce vorbesc să se şi vadă, reprezintă rezultatul unei
situaţii în care este nevoie de adaptări repetate din partea
participanţilor la convorbire [de Formel, M., 1994, pp. 107-132].
Interacţiunea video din timpul școlii on-line creează un spaţiu
fizic abstract (profesorii și elevii sunt coprezenţi în mod virtual) care îi
obligă pe participanţi sa adopte o activitate corporală specifică (atitudine/
poziţionare/ orientare vizuală), astfel încât să rămână tot timpul în
câmpul obiectivului camerei video. Pe scurt, îi obligă să construiască
„un spaţiu tranzacţional comun”.
Participanții la interacțiunea video “descoperă în mod local şi
contingent acţiunile practice care le permit să-şi ajusteze reciproc
comportamentele, adaptându-se în acelaşi timp dispozitivului tehnic”
[de Formel, M., 1994, pp. 107-132]. Învăţarea mobilizează astfel
abilităţile proprii fiecăruia într-un cadru de colaborare reciprocă
desfășurată online.
Una dintre caracteristicile cele mai evidente ale Internetului
este aceea că seamănă cu un univers al cunoaşterii: nu trebuie decât
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să accesezi o anumită adresă şi să îți culegi informațiile necesare. Ar
fi “iluzoriu să ne imaginăm că tot ceea ce e accesibil pe web nu ar
trebui să fie învăţat, pentru simplul motiv că e disponibil permanent.
A poseda toate cărţile din lume sau a avea acces la toate site-urile
din lume nu se substituie cunoaşterii” [G.L. Murphy, 2002].
Documentele hypermedia pot servi drept suporturi pentru
programe de învăţare, structurate în oglindă faţă de organizarea
cognitivă pe care căutăm să o predăm, ca şi cum învăţăcelul s-ar
putea „plimba” în câmpul conceptual pe care trebuie să şi-1
însuşească, structurat după dimensiunile dorite. Aşa cum au arătat
Laurence Dupuch, Jean-Marc Meunier şi Christelle Bosc-Mine
[2007], a preda pornind de la conţinuturi de cunoaştere structurate ca
pe web poate favoriza achiziţii cognitive la copiii de şcoală primară
şi la studenţi. Esenţială nu mai este doar informaţia învăţată – uşor
disponibilă pe web -, ci ceea ce se structurează mental [J.F. Richard,
2005].
Se pune întrebarea dacă, în acest context, dezvoltarea
comunicării la distanţă antrenează o înlocuire şi o depăşire a
comunicării socializante (comunicarea interpersonală cotidiană)?
Anumiţi gânditori ne atrag atenţia asupra pericolelor, chiar a
disoluţiei structurilor de mediere. Alte cercetări arată cum, de fapt,
modalităţile de comunicare obişnuite se reconstituie şi se
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reconstruiesc în cadrul comunicării la distanţă [B. Miège, 2007].
Lumea viitorului, o proiecţie a minunilor tehnologiei, descrie o lume
de indivizi aflaţi în contact permanent, care se conectează pe Internet
cu ajutorul terminalelor multifuncţionale, indiferent de locul în care
se află.
De regulă, cu cât suntem fizic mai aproape unii de ceilalţi, cu
cât întâlnirile noastre sunt mai frecvente. Să nu uităm că
telecomunicaţiile pot servi la înnodarea unor relaţii de proximitate.
Departe de a fi un instrument rece într-un spaţiu fără frontiere,
populat de indivizi “anonimi”, Internetul poate fi un sprijin pentru
“recucerirea sociabilităţii specifice vecinităţii” [A. Rallet, E.
Brousseau, 1999].
Învăţământul

la

distanţă

oferă

un

exemplu

de

deteritorializare/ reteritorializare deoarece acest tip de învăţare nu
poate fi exploatată complet decât dacă există un profesor într-un loc
anume, care organizează și susține activitățile didactice în sistem
videoconferință, și dacă există un elev conectat, care asistă periodic
la întâlnirile online.
Utilizarea telefonului mobil se poate dovedi a fi catalizatorul
unor conduite foarte complexe. De exemplu, tot mai mulţi tineri vor
să se afle în situaţia de a asculta continuu (branşaţi) şi de a putea
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„comuta” mereu (zaparea), ceea ce li se pare lucrul cel mai interesant
şi mai intens.
Studiile privind utilizările telefonului mobil oferă şi ocazia
verificării ideii că toate comportamentele obişnuite ale oamenilor în
societate sunt adesea modificate. Anchetele privind utilizarea mobilului
în locuri publice sau în familie, în cazul adolescenţilor sau al adulţilor,
merg în acelaşi sens: ele demonstrează că suntem supuşi unui fel de
tensiune permanentă între autonomie şi control, între intimitate şi
anonimat.
Există o dimensiune cognitivă a aproprierii care “aruncă în
joc” modalităţi specifice de achiziţie a cunoştinţelor (descoperirea
funcţionalităţilor telefonului/ tabletei/ calculatorului), a aptitudinilor
practice (învăţarea modului de operare) şi a abilităţilor. Asistăm la
multiple microadaptări în funcţie de fiecare utilizator, ceea ce atestă
importanţa resurselor cognitive proprii fiecăruia.
Dimensiunea identitară a Internetului a dat naştere unui mare
număr de cercetări [M. de Formel, 1994, pp. 107-132]. Identitatea
personală şi identitatea socială se întrepătrund în spațiul virtual. Ele
sugerează că instrumentele de comunicare sunt simultan surse de
construire a sinelui şi de marcaj socială.
Web-ul este un spaţiu tehnic, fără confruntări faţă-n faţă, fără
o prezenţă corporală vizibilă. În ciuda acestei răceli a priori, totuși,
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Internetul dă naştere unor schimburi multiforme foarte complexe
(fiecare mesaj pe un forum poate determina un răspuns, o vizitare a
paginii personale, un mesaj privat etc.) ce îl transformă într-un spaţiu
trăit, unde iau naştere practici care, pentru participanţi, delimitează
un teritoriu comun [V. Baudouin, J. Velkovska, 1999, pp. 121-177].
În timpul școlii online, profesorul și elevii fac schimb de
informaţii pe diverse subiecte, critică anumite mesaje, se fac jocuri
de cuvinte etc. “Regizarea” sinelui şi interpretarea conduitei
celorlalţi se întrepătrund şi creează o dinamică specifică, proprie
Internetului.
În timp ce în viaţa de zi cu zi relaţia faţă-n faţă este influenţată
de intonaţie, de gesturi, de mimică sau de vestimentaţie, “relaţia”
construită pe Internet este condiţionată de modalităţile de scriere şi
de “prezentarea” pe care şi-o fac utilizatorii.
Școala online desfășurată cu succes poate reprezenta o
consecință a implementării extinse a TIC în planul de învățământ,
astfel încât cei mai mulți dintre elevi dețineau principalele
competențe pentru a utiliza eficient diverse platforme. Un număr
semnificativ de profesori integrau de ceva vreme în actul de predareînvățare instrumente digitale, iar în aceste cazuri trecerea la
învățământul online a fost facilă. Slaba performanţă a softurilor,
neajunsurile reţelelor şi rezistenţa la schimbare a unora dintre elevi
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sau profesori au frânat această dezvoltare, dar nu au blocat-o. În
“unele organizaţii, instalarea dispozitivelor moderne a fost însoţită
de o strategie de reorganizare socio-organizaţională” [Drăgan, l.,
2007, p. 39], aspect vizibil și în educație, unde anumite documente
precum fișa postului sau fișa de evaluare a cadrelor didactice au
suferit modificări astfel încât să fie în acord cu noile realități.
Termenul cheie al contemporanului este tot mai mult acela
de “conectivitate”. Noile reguli ale societăţii informaţionale se aplică
atât la nivel economic, dar şi la nivelurile politic, social,
administrativ, cultural, transformând realitatea într-o nouă formă de
percepere virtuală. În acest context, în dicţionar îşi fac loc noi
termeni, cum ar fi: e-commerce, e-learning, e-mail, e-governement,
e-business etc.
Societatea informaţională redefineşte o societate în care
colectarea,

stocarea,

prelucrarea,

transmisia

şi

utilizarea

cunoştinţelor şi informaţiilor joacă un rol esenţial. Aceasta
reprezintă o nouă etapă a civilizaţiei umane care implică folosirea
intensivă a informaţiei în toate sferele activităţii şi existenţei umane,
cu un impact social major. În această societate accesul la informaţie
este larg, chestiune care implică un nou mod de lucru şi de
cunoaştere şi care amplifică posibilitatea globalizării [J. Stiglitz,
2002, p. 27].
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În acest context, apare o temă relevantă: clivajul social. În
acest sens, Mediafax transmitea public faptul că aproximativ
800.000 elevi din România nu au acces la un dispozitiv conectat la
Internet

[https://www.mediafax.ro/social/].

Măsurile

pentru

garantarea accesului la educaţie ar fi viza achiziţionarea, în primă
fază, a device-urilor conectate la Internet și apoi distribuirea acestora
către elevii şi cadrele didactice care le solicită, demersuri care au
debutat în lunile de vară ale anului 2020. Conectarea unităţilor de
învăţământ la platforme de educaţie online este esenţială și este
eficientă în măsura în care este precedată de asigurarea accesului la
Internet pentru toţi elevii şi toate cadrele didactice.
Din păcate, „noua comunicare” are şanse să devină un factor
de segregare: ca element de distingere socială şi culturală, atât în
activitatea profesională, cât şi în timpul liber, ea poate antrena o
accentuare a prăpastiei dintre categoriile favorizate care folosesc din
ce în ce mai mult cyber-spaţiul şi o majoritate exclusă de la acesta
[B. Miège și G. Tremblay, 1999].
Lumea noastră continuă să fie duală (virtuală şi fizică) şi
impactul telecomunicaţiilor asupra organizării spaţiale depinde de
maniera în care ele rearticulează această dualitate.
Așadar, Internetul s-a transformat într-un timp foarte scurt
dintr-o dorință într-o nevoie fundamentală pentru fiecare casă sau
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instituţie deoarece a oferit posibilitatea continuării cursurilor școlare
concomitent cu protejarea sănătății societății.
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STRATEGII DE EFICIENTIZARE A FORMĂRII
PROFESIONALE A PSIHOLOGILOR ÎN CONTEXTUL
DEZVOLTĂRII INTELIGENȚEI SOCIALE LA
ADOLESCENȚI
Inga PLATON, UST
Rezumat. Valoarea aplicativă a publicației constă în faptul
că rezultatele obținute în cadrul cercetării ” Formarea inteligenței
sociale în adolescența timpurie” servesc drept bază pentru a edifica
strategii inovaționale de eficientizare a formării profesionale a
psihologilor în contextul dezvoltării inteligenței sociale la
adolescenți. Psihologii care vor implementa un program de
intervenție psihologică pentru adolescenți în vederea creșterii
nivelului de dezvoltare a inteligenței sociale, vor contribui astfel la
integrarea şi adaptarea eficientă a adolescenților.
În cadrul acestui articol voi focusa atenția specialiștilor din
domeniu asupra rezultatelor de ansamblu ce vizează formarea
inteligenței sociale la adolescenți și în special din perspectiva
diferențelor de gen. Datele prezentate ar putea fi utile profesioniștilor
în înțelegerea procesului de formare a inteligenței sociale la
adolescenți în general și setarea unor obiective specifice în cadrul
programele de intervenție de dezvoltare a inteligenței sociale în
dependență de genul subiecților.
Un factor decisiv în dezvoltarea psihologică sănătoasă este
legat de sentimentele sociale, de interesele omului pentru relațiile lui
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cu ceilalți (Adier, 1930). Relațiile interpersonale incontestabil au
efecte asupra calității existenței indivizilor, asupra fericirii și chiar a
sănătății lor.
Facultatea intelectuală a individului care se face responsabilă
de capacitatea de a stabili relaţii sociale durabile și calitative este
inteligența socială. Dezvoltarea inteligenței sociale este determinată
de nevoia de bază a omului de a comunica şiinterrelaţiona [6;7;9],
care, la rândul său condiționează în cea mai mare măsură eficiența și
adecvarea psihosocială a comportamentelor de rol pe care individul le
dezvoltă conform pozițiilor ocupate în diferite structuri sociale:
politice, economice cultural etc. [1; p.159].
Fenomenul inteligenței sociale a devenit obiectul cercetărilor
ştiinţifice, de un interes sporit, dat fiind faptul că succesul omului în
viață poate fi determinat de nivelul de dezvoltare a inteligenței sociale
[3].
În lipsa unor date științifice relevante privind formarea
inteligenței, a fost realizată cercetarea ”Formarea inteligenței sociale
în adolescența timpurie” cu scopul de a stabili nivelul de dezvoltare a
inteligenței

sociale

în

adolescenţa

timpurie,

studierea

particularităţilorinteligenţei sociale în funcţie de gen. Studiul a vizat
dezvoltarea inteligenţei sociale, care ne-a oferit răspunsuri la o serie
de întrebări, ne-a deschis noi oportunități de formare şi studiere mai
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aprofundată a acestui construct psihologic.
Cercetarea empirică de constatare s-a fondat în baza afirmaţii
ipotetice ce viza existența deferenților în ceea ce priveşte dezvoltarea
inteligenţei sociale la adolescenţi în funcţie de gen.
Subiecţii cercetaţi. În cadrul experimentului de constatare au
participat 220 de adolescenţi - elevi din clasele a 9-a, a 10-a şi a 11-a,
cu o vârstă medie de 15,4 ani (SD = 1,00), dintre care 117 fete (Md =
15,36, SD = 1,03) şi 103 băieţi (Md = 15,47, SD = 0,98).
Metodologia cercetării. Datele empirice din cadrul
cercetării experimentale constatative privind nivelul de dezvoltare a
inteligenții sociale la adolescenți au fost obținute prin intermediul
Bateriei de teste de inteligenţă socială a lui Guilford, J. și Sullivan,
M. [8].
Rezultatele obținute pentru nivelul de dezvoltare al
inteligenței sociale la adolescenți.
Cercetarea de constatare, rezultatele obţinute şi concluziile
formulate ne-au permis să conchidem că adolescenţii cercetaţi au un
nivel de dezvoltare al inteligenţei sociale sub mediu. Adolescenţii au
capacităţi limitate de a anticipa consecințele comportamentului
oamenilor într-o anumită situație de viitor, de a înţelege limbajul
nonverbal de comunicare, generalizare logică, alocarea trăsăturilor
esențiale comune în diverse reacții non-verbale ale persoanei, de a
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înţelege sensul cuvintelor în funcţie de caracterul relaţiilor
interumane. Totodată, adolescenţii atestă cunoştinţe reduse în
înţelegerea logică a evoluţiei situaţiilor complicate de interacţiune,
importanța comportamentului oamenilor în aceste situații. Prin
urmare, întâmpină dificultăţi în a înţelege şi a pronostica
comportamentul oamenilor ceea ce în consecinţă

îngreunează

stabilirea eficientă a relaţiilor interpersonale, atingerea scopului dorit
şi adaptarea socială favorabilă [5].
Rezultatele obținute pentru nivelul de dezvoltare al
inteligenței sociale la adolescenți în funcţie de genul acestora.
La această etapă a demersului experimental, am identificat
nivelul de dezvoltare a inteligenţei sociale la adolescenţi în funcţie de
genul acestora.
Ipoteza. Considerăm că există diferenţe în ceea ce priveşte
nivelul de dezvoltare a factorilor inteligenţei sociale în funcţie de
genul subiecţilor.
Factorii inteligenţei sociale studiaţi sunt: IQ social 1 - factorul
de cunoaștere al comportamentului; IQ social 2 - factorul de
cunoaștere a claselor de comportament; IQ social 3 - cunoașterea
transformărilor comportamentale; IQ social 4 - factorul de
cunoaștere a sistemelor comportamentale; IQ social total - nivelul
general de dezvoltare a inteligenţei sociale.
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Pentru a obține fapte relevante ipotezei înaintate în demersul
acestui studiu, am supus materialul empiric obținut în experiment
prelucrărilor statistice corespunzătoare, iar rezultatele lor le-am
reflectat în tabele și grafice prezentate mai jos.
În figura 1 putem vizualiza grafic diferenţele la nivelul general
de dezvoltare al inteligenţei sociale în funcţie de genul subiecţilor
cercetaţi.
IQ_social_total
26

25,72

25

24,49

24

Media fetelor
Media băieților

23
Media fetelor

Media băieților

Fig. 1. Mediile generale (nota compozită) obţinută prin aplicarea
bateriei de teste de inteligenţă socială în funcţie de variabila gen
Nivelul general de dezvoltare a inteligenţei sociale (factorul
integral de cunoaştere a comportamentului) este determinat în baza
notei compozite care, atât la fete, cât şi la băieţi este de nivelul 2, adică
nivelul de dezvoltare a inteligenţei sociale este sub mediu.
Inteligenţa socială prin funcţia regulatoare în comunicarea
interpersonală care asigură adaptarea socială a persoanei, fluenţa în
relaţiile cu oamenii, atât la fete, cât şi la băieţi este de acelaşi nivel de
dezvoltare - sub mediu.
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Nivelul sub mediu de dezvoltare a inteligenţei sociale ne
vorbeşte despre faptul că capacităţile de a obţine cât mai multă
informaţie despre comportamentul oamenilor, de a înţelege limbajul
comunicării nonverbale, de a exprima raţionamente rapide şi exacte
despre oameni, de a prognoza cu succes reacţiile acestora în situaţiile
date, de a da dovadă de perspicacitate în relaţiile cu alţii, sunt încă
limitate la această etapă de vârstă atât la fete, cât şi la băieţi. Având în
vedere că toate acestea capacităţi şi abilităţi contribuie la adaptarea
socială reuşită, iar ele fiind la această vârstă atât la fete, cât şi la băieţi
mai slab dezvoltate sau la nivel sub mediu conform punctajului notei
compozite, putem deduce că şi gradul de adaptare a acestora la medii
sociale noi sau necunoscute este mai anevoios. Conform rezultatelor,
adolescenţii de ambele sexe nu au abilităţi comunicaţionale foarte bine
dezvoltate, nu ajung nivelul de buni comunicatori. Nu le sunt proprii
în suficientă măsură contactele, deschiderea, tactul, bunăvoinţa şi
cordialitatea, tendinţa spre apropierea psihologică în comunicare.
Inteligenţa socială la nivel de dezvoltare sub mediu ne
vorbeşte despre faptul că interesul faţă de problemele sociale, de
existenţa necesităţii de a influenţa asupra altora, asociindu-se adesea
cu aptitudinile organizatorice dezvoltate, nu este pronunţat.

265

Având în vedere caracteristicele de normalitate şi omogenitate,
dispersia distribuţiei rezultatelor subiecţilor cercetării, am utilizat
metoda parametrică de prelucrare statistică a datelor (Testul t).
Datele privind diferenţele de gen şi nivelul de dezvoltare a
inteligenţei sociale sunt prezentate în tabelul 1, care reflectă
rezultatele celor patru teste de inteligenţă socială şi nivelul general de
dezvoltare pentru întreaga baterie de teste de inteligenţă socială sau
altfel denumite notă compozită.
Tabelul 1. Semnificaţia diferențelor de dezvoltare a
inteligenţei sociale între fete şi băieţi, (bateria de teste de inteligenţă
socială/testul t)

Analizând diferenţele de dezvoltare a inteligenţei sociale între
fete şi băieţi la testele de inteligenţă socială, observăm că la testul nr.
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1 „Povestiri de încheiat” (IQ_social_1) pentru factorul de cunoaștere
a comportamentului şi la testul nr. 4 „Povestiri de completat”
(IQ_social_4)

pentru

factorul

de

cunoaștere

a

sistemelor

comportamentale nu există diferenţe statistic semnificative în funcţie
de variabila gen. Astfel, putem afirma că atât băieţii, cât şi fetele au
acelaşi nivel de dezvoltare a capacităţilor de cunoaştere a
comportamentului, adică abilităţi de a anticipa consecințele
comportamentului persoanelor într-o anumită situație, de a anticipa ce
se va întâmpla în viitor, de a prezice evenimentele bazându-se pe
înţelegerea simţurilor, gândurilor, intenţiilor subiecţilor comunicării.
Adolescenţii de ambele genuri, în aceeaşi măsură, au dezvoltate
capacităţile de a înțelege logica dezvoltării situațiilor de interacțiune,
importanța comportamentului oamenilor în aceste situații, de a
percepe structura situaţiilor interpersonale în dinamică. În egală
măsură, atât fetele, cât şibăieţii, analizează situaţiile complicate din
cadrul relaţiilor interumane, simt schimbarea sensului situaţiei când în
comunicare intervin diferiţi subiecţi.
În baza rezultatelor obţinute la testul nr. 2 „Grupurile de
expresii” (IQ_social_2) ce măsoară factorul de cunoaştere a claselor
de comportament, constatăm că sunt prezente diferenţe statistice
semnificative între fete şi băieţi (t=-0,19, p≤0,05),şi anume: fetele
(Md=7,03) prezintă un nivel statistic semnificativ mai înalt decât
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băieţii (Md=6,08) al capacităţilor de înțelegere a stărilor,
sentimentelor, intenţiilor oamenilor după manifestările lor nonverbale
(poză, mimică, gesturi), al abilităţii de a percepe sensul reacţiilor
nonverbale în cazul interpretării situaţiilor de comunicare în funcție
de contextul situației care le-a provocat.
Pentru testul nr. 3 „Expresii verbale” (IQ_social_3) al
factorului cunoașterea transformărilor comportamentale constatăm
că sunt prezente diferenţe statistice semnificative la rezultatele
obţinute de fete şi băieţi (t=1,93, p≤0,05), şi anume: fetele (Md=7,97)
prezintă un nivel statistic al capacităţilor de înțelegere a schimbării
reacțiilor verbale, în funcție de contextul situației care le-a provocat,
semnificativ mai înalt decât băieţii (Md=7,33).
Pentru nivelul general de dezvoltare a inteligenţei sociale
(IQ_social_total)

-

factorul

integral

de

cunoaştere

a

comportamentului, care este determinat în baza notei compozite,
constatăm că sunt prezente diferenţe statistice semnificative la
rezultatele obţinute de fete şibăieţi (t=0,33, p≤0,04),şi anume: fetele
(Md=25,72) prezintă un nivel statistic semnificativ mai înalt decât
băieţii (Md=24,49). Fetele sunt mai capabile decât băieţii să analizeze
cât mai multă informaţie despre comportamentul oamenilor, să
înţeleagă limbajul comunicării nonverbale, să prognozeze reacţiile
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oamenilor în situaţiile date, să dea dovadă de mai multă perspicacitate
în relaţiile cu alţii.
Diferenţele de dezvoltare a abilităţilor de cunoaştere a
comportamentului cu privire la relaţiile interumane, capacităţile
comunicaţionale mai dezvoltate la fete decât la băieţi la această vârstă
sunt reflectate şi în alte studii din acest domeniu. Cercetările au
constatat o oarecare superioritate la băieţi (bărbaţi), începând de la 11
ani, în abilitatea de calcul matematic şi reprezentare spaţială, iar la fete
(femei), începând tot de la 11 ani, o superioritate în abilităţi lingvistice
(vocabular, gramatică, scris şi citit) [4, p.123].
Concluzie. Ipoteza conform căreia există diferenţe în ce
priveşte nivelul de dezvoltare a inteligenţei sociale în funcţie de genul
subiecţilor se confirmă pentru factorii: de cunoaştere a claselor de
comportament, de cunoaștere a transformărilor comportamentale şi
nivelul general de dezvoltare al inteligenţei sociale. Aşadar, fetele au
un nivel de dezvoltare semnificativ mai ridicat decât băieţii al
capacităţii de generalizare logică, alocarea trăsăturilor esențiale
comune în diverse reacții nonverbale ale persoanei, al capacităţilor de
cunoaştere a transformărilor comportamentale, de înțelegere a
schimbărilor reacțiilor verbale în funcție de contextul situației care lea provocat. De asemenea, fetele au capacităţi mai dezvoltate de a
înţelege sensul cuvintelor în funcţie de caracterul relaţiilor interumane
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şi abilităţi sociale care determină caracterul adecvat al înţelegerii
comportamentului oamenilor.
Rezultatele cercetării în cauză demonstrează că vârsta
adolescenţei asociată procesului de învăţare şi nevoii acute de
comunicare, socializare, apartenenţă la grup şi interrelaţionare
determină perioada cea mai potrivită pentru formarea inteligenţei
sociale. Agentul educației (psihologul și/sau psihopedagogul) ar
putea schimba perspectiva de relaționare al adolescentului în
procesul de formare sau ar putea să contribuie la dezvoltarea
inteligenței sociale prin intervenții psihologice în baza unui model
integrativ de formare avînd în vedere acest specific de dezvoltare a
inteligenței sociale în funcție de gen.
Formarea acestor particularităţi psihologice şi aptitudinale
pentru viaţă, activitatea profesională, socială precum şi dezvoltarea
personală

corespunde

obiectivelor

strategice,

politicilor

educaţionale și suporturilor curriculare naționale din aria consilierii
și dezvoltării personale,elaborare de Ministerul Educației, Culturii și
Cercetării al Republicii Moldova [10;11;12].
Pentru a spori probabilitatea efectelor pozitive de schimbare
a nivelului de dezvoltare a inteligenţei sociale cu repercusiuni
pozitive asupra trăsăturilor de personalitate, la etapa iniţială de
planificare a programului de intervenţie psihologică e nevoie să se
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țină cont de vârsta subiecţilor și motivaţia intrinsecă ce s-ar plia pe
necesităţile şi interesele specifice particularităţilor de vârstă. De
asemenea, se va ține cont de metodele de învăţare care să satisfacă
cerinţa de efort-eficienţă (prezentări teoretice aplicative şi activităţi
interactive), timpul optim de realizare şi desfăşurare a programului,
organizarea logistică a programului (agendă, calitatea și cantitatea
informațiilor, utilizarea timpilor curs-pauză, alternarea tematicilor –
teorie-exerciții, loc de desfășurare - sală de curs, online, mijloace
folosite), abilităţileşi resursele personale al grupului de formare.
Se recomandă ca programul de intervenţii psihologică să fie
elaborat şi aplicat în baza teoriei abordării integrative. Premisa
centrală ce stă la baza practicii abordării integrative constă în faptul
că integrarea poate avea loc printr-o varietate de modalităţi –
afectivă, comportamentală, cognitivă şi fiziologică (Erskine, 1975,
1980) – dar în modul cel mai eficace atunci când există o relaţie
interpersonală, plină de respect [2].
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CONDIȚII PEDAGOGICE DE FORMARE PROFESIONALĂ
INIȚIALĂ A STUDENȚILOR PEDAGOGI PRIN
ACTIVITATEA INDEPENDENTĂ
Daniel ROMAN, doctorand,
Școala Doctorală „Științe ale educației”, UPSC
Summary. The article's content reveals the scientific arguments
regarding the importance of enhancing the learning culture in the
student environment, one of the higher education concerns is its
tendency to streamline vocational training for the integration of
pedagogical students in the socio-professional field. Building the
pedagogical conditions in the university environment and their
conversion into resources that facilitate the social learning activity
is an important indicator of the quality of higher education. The
pedagogical research demonstrates the importance of the
professor’s concerns for planning independent activities, oriented
towards the development of the self-training skills and fostering the
cultural values of student’s self-oriented learning.
Keywords: learning culture, pedagogical students, pedagogical
conditions, independent activities, self-training skills, self-oriented
learning.
Tendințele actuale de reformare a învățământului superior din
Republica Moldova presupune implicarea activă a studenților în
propriul traseu de formare profesională prin activitate independentă
care necesită autoeducația acestora în spiritul rezistenței la dificultăți
și a responsabilității pentru edificarea propriei cariere. Din aceste
considerente „rolul universităţii contemporane este de a contribui la
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formarea competenței de autoinstruire a studenților prin aplicarea
unor strategii de învățare autodirijată ce poate conduce la dezvoltarea
autoeficienței profesionale a acestora” [13, p. 49]. Crearea mediului
bazat pe valorile culturii învățării universitare solicită identificarea
unor condiții pedagogice universitare ce ar genera oportunități de
învățare autodirijată a studenților și ar permite managementul
autonom al

dezvoltării lor profesionale. Așa cum menționează

Neacșu I. (2006) „orientarea psihologiei educaţiei și a didacticii
moderne spre studiul competenței de autoinstruire este un subiect pe
cât de tentant, pe atât de dificil” [11, p. 36].
Conceptualizarea în baza fundamentelor teoretice și
elaborarea Tehnologiei de formare profesională inițială a
studenților pedagogi pentru activitatea de învățare independentă a
fost precedată de analiza literaturii pedagogice privind învățarea
autonomă în scopul evidențierii factorilor de impact asupra
dezvoltării

competenței

de

autoinstruire

și

a

consolidării

competențelor profesionale ale studenților pedagogi. Îmbinarea
organică a rezultatelor investigației teoretice și a datelor cercetării
empirice constatative a creat premise pentru elaborarea condițiilor
pedagogice vizate, prin care înțelegem un sistem de acțiuni
strategice, fundamentate științific, ce asigură dinamica pozitivă a
formării stilului de învățare independentă.
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I. Fundamentele teoretice ale învățării autonome în mediul
academic sunt reprezentate de teoria eficienței lui A. Bandura,
conceptele operaționale (studiul individual, învățare autodirijată,
învățare autonomă etc.), definite și promovate de autorii: J. Kuhl, H.
Siebert, I. Neacşu, Scheid, A. Anderson, Hamilton, P. Pintrich, V.
Negovan, M. Bordea, J. Zimmerman, D. Schunk, Woolfolk H.
Siebert și alți autori ce au publicat studii în domeniu. Literatura
psihopedagogică este relevantă, în acest sens, și prin preocupările
cercetătorilor

din

R.

Moldova

în

problematica

activităţi

independente a studenţilor ce constituie repere metodologice
semnificative în descrierea activităţii independente (L. FocşaSemionov, 2009; O. Chirchina., Z. Ghailan, 2010; O. Vovnenciuc,
2013; O. Dandara, 2013; A. Gremalsci, 2015; D. Pascaru, 2016;
Schiopu, L., 2016; Cabac, 2017; L. Lașcu, 2017; L. Galușcă, 2018
etc.).

Reprezentativă

în

scopul

cercetării

este

abordarea

pluridimensională a culturii învățării academice a studenţilor în
mediul universitar orientată spre eficientizarea învățământului
superior și promovarea în cariera profesională dezvoltată în studiile
autorilor: A. Barna, 1995, N. Vinţanu, 2002, V. Negovan, 2004, I.
Neacşu, 2006, 2015, El. Joița, 2007, C. Tulbure, 2009; A. Glavan,
2009, M. Dobrea, 2010, 2014, M. Secu (Ştefan), 2011, 2014, E.
IIdico Câmpean, 2011, M. Stăncescu, 2011, M. Catalano, 2014,
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Oboroceanu V., 2016, Pascaru D., 2016, C. Țămpău, 2018, Bozer G.,
Sarros G., 2021).
Din perspectiva opiniilor autorilor menționați constatăm
„funcţionalitatea legilor dezvoltării competenței de autoinstruire
[11, p. 42]: legea motivaţiei – reflectă acţiunea generatoare de
energie, de susţinere a tempoului învăţării prin resurse/impulsuri
externi şi/sau interni, de selecţie a priorităţilor, de raţionalizare a
eforturilor şi timpului alocate, de depăşire a obstacolelor, barierelor,
frustrărilor, insatisfacţiei

şi

dependenţelor,

de facilitare

a

internalizării valorilor învăţării academice; legea conexiunii inverse
asigură regularitatea şi puterea de acţiune a feedbackului, consistenţa
reprezentărilor corecte/imaginilor de referinţă, calitatea realizării
progreselor, a reuşitei versus nerealizărilor, eşecurilor şi erorilor,
configurând, pe cale de consecinţă, soluţii, intervenţii, corectări,
ameliorări; legea repetiţiei este explicativă pentru frecvenţa, tipul şi
natura exerciţiilor de reluare/reiterare a învăţării; legea transferului
e aplicabilă şi explicativă pentru crearea mobilităţii pozitive, a
calităţii învăţării transformative; legea centrării pe student se referă
la formarea competenței de autoinstruire” [Ibidem, p. 46].
II. Curriculumul pedagogic universitar, racordat la
standardele profesionale ale cadrelor didactice, stimulează
reconsiderarea matricii gândirii pedagogice moderne și renovarea
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permanentă a acestuia în raport cu „principiile învăţării academice:
concentrarea pe elementele situaţiei de învăţare şi focalizarea pe
oportunităţi şi punctele tari, versus puncte slabe şi pe anumite
constrângeri, stabilirea aşteptărilor şi al rezultatelor dezvoltării
capacităţilor

de

autoinstruire

din

punctul

de

vedere

al

evaluării/estimării valorilor adăugate pe termen scurt, mediu şi lung,
armonizarea stilurilor de învăţare cu ritmurile biopsihosociale, cu
valorile contextului şi cu resursele integrate proiectului de
profesionalizare, coordonarea proiectului de evoluţie/dezvoltare
personală cu cel propus şi aşteptat de instituţia în care studiază, la
care se pot asocia şi rolurile profesionale, formale-nonformale;
oferta mentorală/tutorială academică” [12, p. 62].
„Formarea competențelor profesionale a cadrelor didactice
prin activitatea independentă constă în valorificarea principiilor
didacticii generale” [9], [14], astfel ca să asigure funcționalitatea
tehnologiilor didactice universitare de formare inițială a cadrelor
didactice, contribuind la dezvoltarea capacităţilor intelectuale şi
cognitive, a capacităţilor de muncă individuală, a reflecţiei
personale, a spiritului critic, activ şi creativ al studenților” [3, p. 46].
În opinia lui cercetătorului I. Cerghit „nu tehnologia în sine, oricât
de performantă şi eficientă ar fi, soluţionează problemele complexe
ale învăţării autonome, ci utilizarea inteligentă a oportunităților
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pedagogice de către personalul universitar este decisivă” [6, p. 91].
În învățământul superior pedagogic „documentele curriculare arată
eforturi sporite ale cadrelor didactice universitare de planificare a
activității independente și valorificare a factorilor de sporire a
motivației studenților pentru învățarea autonomă: stimularea
descoperirii, a explorării, a curiozității epistemice și a participării
active, înțelegerea nevoilor personale ale studenților și stilul didactic
al profesorului” [5].

Figura 1. Condiții pedagogice de formare profesională a
studenților pedagogi prin activitatea independentă
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III. Tehnologia formării profesionale a studenților
pedagogi

vizează

condițiile

pedagogice

ce

contribuie

la

conștientizarea de către studenți a rolului autoeducației, autoedificării
și autodezvoltării, autocontrolului și autoreglării, autoevaluării și
autocunoașterii, autoproiectării și autocorecției, autoperfecționării și
autorealizării, autoorganizării propriei activității de învățare și exprimă
convingeri despre intențiile de a învăța comportamente profesionale
ce evocă autonomie. Tehnologiile formării studenților pedagogi
pentru activitatea independentă se referă la „acţiunile de autoformare
profesională subordonată realizării scopurilor formării profesionale
a cadrelor didactice în cadru formal, explorate în scopul de a produce
schimbări calitative [1], [4, p. 173], [8, p. 129].
IV. Condițiile pedagogice ale formării profesionale a
studenților pedagogi prin activitate independentă
Condițiile pedagogice de formare profesională
a studenților pedagogi prin activitate independentă

4.1.
Demersul strategic
integrat disciplinelor
pedagogice

4.2.
Demersul
transferului
experiențelor de
învățare în
practica
pedagogică

4.3.
Demersul metodologic al
validării stilului de
învățare autonomă în
proiectarea traseului
individual de dezvoltare
profesională continuă

Figura 2. Formarea profesională a studenților pedagogi prin activitate
independentă
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•

4.1.

Demersul

strategic

integrat

disciplinelor

pedagogice. Literatura de specialitate conține strategii didactice de
organizare a activităţii cognitive: receptare, conceptualizare,
rezolvare de probleme, înţelegere, decizionale, memorare-stocarereactualizare. Un inventar extins de strategii de memorare, stocare,
reactualizare, este prezentat I. Neacşu în lucrările Metode şi tehnici de
învăţare eficientă (1990) și Învățarea academică independentă
(2006), pe care le prezentăm în cercetare pentru a surprinde
diversitatea acestora. Repertoriul de metode și tehinci de învăţare,
necesare studenților pentru învăţarea independentă conține: strategia
lecturii contextuale, metoda lecturii performante, tehnica RICAR
(răsfoire, întrebări, citirea propriu-zisă, aprofundarea mesajului,
recapitulare), tehnica SPIR (survolarea textului, abordarea globală,
operarea unei preselecţii a ceea ce interesează pătrunderea în
articulaţiile textului, sondarea lui, cu scopul de a-i surprinde
esenţialul, revederea conţinutului, din perspectiva celor descoperite),
tehnica PQRST (realizarea unei viziuni, scurtă chestionare, lectură
atentă, rezumare, evaluare), tehnica SQ3R (răsfoirea textului,
decelarea esenţialului, 3R (citirea completă, reformularea în propriul
limbaj a celor reţinute şi revizuirea (corectarea) eventualelor sincope
de înţelegere), tehnica APASE (antrenamentul iniţial, planificarea,
adaptarea, studiul activ, evaluare), tehnica MURDER (favoriza
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receptării, expunerea sistematică a ideilor, extinderea spaţiului de
referinţă al lecturii, prin reţinerea şi transferul informaţiilor relevante
către alte idei, revizuirea (reformularea) a ceea ce s-a reţinut,
înglobarea informaţiilor într-o structură proprie coerentă), metoda
comentariului de text (MCT), tehnica lecturii cu redactarea textului
scris (LRTS), metoda învăţării prin analiza de conţinut (MÎAC),
metoda hărţii mentale (MHM), metoda învăţării prin demonstraţie
(MÎD), tehnica învăţării prin operaţii de definire (TÎOD), metoda
monitorizării înţelegerii, mnemotehnicii etc. [12, p.73].
4.2.

Demersul transferului experiențelor de învățare în

practica pedagogică
În învăţământul superior este promovată în ultimii ani şi strategia
învăţării reflexive deoarece multe dintre experienţele de învăţare sunt
neplanificate, experienţiale, cheia pentru acest tip de învăţare este
reflecţia, care transformă experienţele de cunoaștere în experiențe de
învăţare. Autorii analizează paralel metodologia evaluării învăţarii
reflexive a studenţilor cu gândirea critică, abilitatea de a judeca idei şi
de a argumenta punctul propriu de vedere. „Formarea gândirii critice
la studenți implică pregătirea pentru adresarea întrebărilor de căutare
a conţinuturilor şi generare a propriilor idei. Ca „instrumente ale
gândirii critice şi ale gândirii reflexive autorii formulează un set de
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întrebări, care vor ajuta la realizarea evaluării eficienței gândirii critice
şi reflexive a studenților” [8, p. 35].
Demersul metodologic al validării stilului de

4.3.

învățare autonomă în proiectarea traseului individual de
dezvoltare profesională continuă. Modelele recente ale învăţării
autoreglatoare pun accent pe sinergia componentelor sale:
motivaţională şi cognitivă. „Majoritatea modelelor SRL (selfregulated learning) presupun utilizarea unei game variate de strategii
cognitive şi metacognitive de către studenți pentru a controla şi regla
învăţarea,

principalele

categorii

fiind

strategiile:

cognitive,

metacognitive, autoreglatoare și de management al resurselor” [1].
Dinamica formării stilului de învățare autonomă este
determinată de funcţionalitatea valorilor specifice autoinstruirii
(gândire analitică, gândire critică, gândire reflexivă-metacognitivă,
gândire creativă, încredere în sine, stimă de sine, motivaţie intrisecă),
ce reflectă activitatea autonomă a studenţilor este asigurată de
interdependenţa

mecanismelor

dezvoltării

competenței

de

autoinstruire:
(a) mecanismul mobilizării volitive și conștientizarea
necesității autoformării culturii organizaționale orientată spre
învățare; (b) mecanismul disciplinării și determinării surselor
externe ale autoformării competenței, (c) mecanismul deschiderii
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pentru autocunoaștere profesională, autoeducație și autoinstruire
permanente, (d) mecanismul asumării responsabilităţii pentru
rezultatele formării profesionale. Finalitățile acestei interacţiuni se
reflectă în valorile competenței de autoinstruire. Logica analizei
teoretice a culturii învățării independente a studenţilor ne-a condus spre
ideea, că mecanismele formării competenței de autoinstruire
identificate în cercetările analizate de noi, generează apariţia valorilor
specifice, care pot fi evaluate în mediul studenţilor prin calitatea
competenţelor profesionale.
V. Axiologia învățării autonome a studenților pedagogi
este reprezentată de indicatorii eficacității activității de învățare
independentă
studenților

și

valorile

pedagogi,

autoeficienței

concepute

din

socioprofesionale
perspectiva

a

abordării

postmoderne a formării profesionale a cadrelor didactice ce atribuie
prioritate gândirii autonome, implicării personale combinată cu
autoreglarea, dar și, învățării personalizate și încurajării creativității
și abilităților metacognitive de atingere a obiectivelor dezvoltării
profesionale [3, p. 16]. „Autoeficiența este interpretată ca un
construct multidimensional, în care atingerea scopurilor în situații
sociale

este

influențată

de

abilitățile

social-cognitive,

de

comportamentele sociale și expectanțele personale ale studenților”
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[7, p. 29]. Autoeficiența socială percepută se referă la ideea, că
studenții sunt capabili să inițieze și să realizeze proiecte sociale.
AXIOLOGIA ÎNVĂȚĂRII AUTONOME

Valorile autoeficienței socioprofesionale a studenților
pedagogi

Indicatorii eficacității
activității de învățare independentă

Figura 3. Axiologia învățării autonome a studenților pedagogi
Axiologia

învățării

autonome

actualizează

ideile

contemporane privind dezvoltarea socio-profesională prin coaching,
învățare socială axată pe autodezvoltare și self-help. Ideea
promovată se referă la faptul, că o persoană este responsabilă pentru
propria viață și pentru alegerile și deciziile sale și, că există multiple
strategii de a obține ajutor. Prin coaching se urmărește formarea
competenței decizionale și de automanagement la un nivel
metacognitiv. Life coachingul sau coachingul personal este destinat
persoanelor interesate de a-și atinge obiectivele personale și de a
învăța și promova calitatea vieții [9, p. 12-22]. Grant (2006) definește
coachingul ca „o colaborare cognitiv - comportamentală și proces
sistematic concentrat pe soluții ce facilitează autoînvățarea, evoluția
personală și realizarea obiectivelor de dezvoltare” [Ibidem, p. 12-22].
Scopul procesului de coaching este acela de a susține schimbări
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cognitive, emoționale și comportamentale ce facilitează atingerea
obiectivelor de avansare în carieră și în viața personală [9, p. 1431]. Modalitățile de coaching vizează compararea modelelor și
învățarea din fiecare model cu scopul de a crea o varietate de modele
[2, p. 82]. Conceptul de „self-leadership” este o extindere a
conceptului de automanagement și se bazează pe adaptarea acestuia
la modelul coachingului sistemic. Persoana văzută ca un sistem
trebuie să - și conducă toate subsistemele în direcția realizării
obiectivelor sale. Metoda coachingului sistemic contribuie la
dezvoltarea self-leadershipul conștient și consecvent. Vitalitatea
self-leadershipul unei persoane se dezvoltă, când acesta își
realizează obiectivele independent, într-un ritm continuu și pe
termen lung” [3].
Tabelul 1. Indicatorii pregătiri profesionale pentru activitatea
independentă a studenților pedagogi

1.

Competențe
profesionale a
studenților
pedagogi
managerială

2.

investigațională

N/o

Indicatori

1.1.
automotivare pentru activitatea de
învățare independentă și dezvoltare
profesională
1.2.
organizarea metodologiei de
comunicare a rezultatelor învățării
2.1. organizarea studiului individual
orientat spre atingerea scopului
2.2. descrierea rezultatelor cercetării
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3.

instrumentală

4.

autoevaluare

3.1. selectarea strategiilor adecvate
învățării autonome
3.2. demonstrarea de comportamente
performante
4.1. aplicarea strategiilor optime de
autoevaluare
4.2. aprecierea obiectivă a calității
comportamentelor învățate

Autoeficacitatea profesională a studenților poate fi
analizată

la

nivelul

competențelor

profesionale:

stabilirea

obiectivelor și alegerea unui curs adecvat de acțiune, convingerile
referitoare la capacitatea de a face față sarcinilor și convingerilor
individuale în ceea ce privește recuperarea și acțiunea în caz de eșec.
Tabelul 2. Valorile autoeficienței socioprofesionale din
perspectiva competențelor profesionale ale studenților
pedagogi
Competenţe
profesionale
1. Managerială
2. Investigaţională
3. Instrumentală
4. Autoevaluare

Valorile autoeficienței socioprofesionale a
studenților
1.1. Motivație și responsabilitate pentru
eficacitate, succes și excelență
1.2. Rezistență la noutatea situațiilor
profesionale și dificultăți
1.3. Proiectarea /executarea independentă a
proiectelor socio-profesionale
1.4. Focalizare asupra evaluării obiective a
rezultatelor planificate și
1.5. Stima de sine și încredere în puterea de a
aborda constructiv eșecurile
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Concluzii finale:
Condițiile pedagogice de formare profesională prin
activitatea independentă pentru autoeficiența personală a studenților
pedagogi identificate din literatura pedagogică și create pentru
sporirea eficacității profesionale au demonstrat eficienţa
metodologiei învățării autonome care depinde de nivelul de adaptare
a studenților la procesul de formare profesională prin activitate
independentă, recomandabil fiind aceste deziderate în politicile
educaționale implementate în instituțiile de învățământ superior în
vederea optimizării activității academice. În aceste condiții crește
importanța monitorizării de către cadrele didactice universitare a
acțiunilor de autodezvoltare a studenților. Studentul este cel care
trebuie să acționeze, să-și mobilizeze forțele intelectuale, să
manifeste preocupare pentru cunoaștere, inițiativă, să caute, să
tatoneze, să exploreze, să propună soluții la probleme, să vină cu idei
noi, să formuleze opinii, ipoteze, să extragă concluzii, să
argumenteze, să judece, să evalueze, să ceară ajutor, să comunice și
să coopereze cu colegii și cu cadrele didactice [Ibidem 14, p. 83].
Modelizarea pedagogică a condițiilor pedagogice a fost
orientată spre identificarea și precizarea valorilor autoeficienței
socio-profesionale a studenților pedagogi. Realizarea cu succes a
acestor deziderate este posibilă prin proiectarea autoânvățării și
valorificarea unor strategii care să pornească de la aspirațiile, nevoile
de formare ale studenților. Lucrul individual reprezintă o formă de
organizare a activității independente (lucrul independent poate fi
organizat cu studenții, uneori și în grupe). Lucrul independent oferă
timp suplimentar pentru aprofundarea materiei, stimulează inițiativa
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studenților, independența și cultura învățării academice [13, p.12].
Deducem, că, necesitatea monitorizării activității individuale ale
studenților pe direcția atingerii progreselor în învățarea universitară,
iar asigurarea libertății de a alege din mai multe alternative este o
premiză a automotivării pentru studiul individual și consolidarea
competențelor profesionale.
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КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ В
ПРЕПОДАВАНИИ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В ВУЗЕ
Liuba PROCOPII,
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В современном мире культура, неуклонно перемещаясь
в центр социальной жизни, начинает рассматриваться как
первичное

в

деятельности

современного человека.

и

системе

характеристик

С одной стороны, она выступает

эффективным фактором созидания и совершенствования
нашего многогранного мира, а с другой - пробуждает в человеке
личность, то есть является инструментом его самопознания и
самоизменения. В познании сферы бытия, которая называется
миром

ценностей

и

заключается

аксиологическая

интерпретация культуры. «Культура человечества движется
вперед не путем перемещения в пространстве времени, а путем
накопления ценностей, - отмечал Д.С. Лихачев. - Ценности не
сменяют друг друга, новые не уничтожают старые, а,
присоединяясь к старым, увеличивают их значимость для
сегодняшнего дня. Поэтому ноша культурных ценностей - ноша
особого рода. Она не утяжеляет наш шаг вперед, а облегчает.
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Чем большими ценностями мы овладеваем, тем более
утонченным и острым становится наше восприятие иных
культур - культур, удаленных от нас во времени и пространстве
древних и других стран. Каждая из культур прошлого и иных
стран

становится

для

интеллигентного

человека

своей

культурой - своей глубоко личной и своей в национальном
аспекте, ибо познание своего сопряжено с познанием чужого»
[7,201].
Однако, сегодня наблюдается разрушение

основы

общественного сознания. Налицо «ценностный нигилизм,
метание от одних ценностей к другим, экзистенциальный
вакуум и многие другие симптомы патологии, возникшие на
почве перелома ценностной основы, смыслового голодания и
вывиха

мировоззрения»

[6,

15].

Кризис

ценностей,

мировоззренческая дезориентация лишают растущее поколение
возможности сформировать прочный личностный фундамент,
обрести высокий уровень самосознания как движущей силы
самосозидания человека.
Культура всегда направлена на обретение человеком
смысла жизни. Поэтому в реализации проектов гуманизации и
гуманитаризации образования одним из важнейших является
культурологический аспект.

Гуманитарные предметы, в
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особенности, литература,

должны внести свою лепту в

формирование культурного модуса личности

студента, под

которым следует понимать определенный тип вхождения
обучаемого

в культуру, силу и слабость его культурных

реакций, меру его активности в общении с ней, его внутреннюю
позицию к высшим символическим и интеллектуальным
формам культуры. Усилия преподавателей должны быть
направлены на преодоление пассивной культурной позиции
обучаемых,

на

становление

активно

воспринимаемого

культурного модуса личности студента. [12, 7].
Художественные произведения, изучаемые в курсе
преподавания

русской

литературы,

содержат

в

себе

определенный культурный компонент, а порой и целый пласт,
позволяющий приобщить обучаемых к материальным и
духовным реалиям отечественной и мировой культуры. Особое
внимание

следует

уделить

вычленению

национально-

культурного компонента, который обеспечивает погружение
студентов в пласты духовной культуры народа, знакомит с
особенностями национального видения мира и его ключевыми
ценностями. Культурные компоненты рассматриваются в
контексте художественной системы произведения.
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Культурологический аспект преподавания литературы в
вузе создает необходимые условия для организации особого
диалога, на котором происходит постижение и обогащение
обучаемых

нравственными и духовными ценностями. Это

уроки особого психологического резонанса, уроки-открытия,
уроки-прозрения, на которых молодые люди учатся думать о
вещах

вечных

современного

и

серьезных.

занятия

Одна

литературы

из

главных

задач

–проникновение

в

ценностный мир художественного произведения, постижение
авторской шкалы ценностей, его идеалов и святынь, духовный
принципов и норм нравственности. Духовное общение
эффективно проходит в форме эмпатического диалога, в русле
которого идет постижение нравственных ценностей на
материале библейских легенд и притч, древнерусских житий,
произведений русской классики и современной прозы о живой
природе. [3, 6]

Студентов волнует актуальность мира

прошлого, своеобразие мира настоящего, перспективы мира
грядущего. В эти представления о мире входят знания
понятийных систем и ценностей многих культур.
Система эмпатических диалогов

создает добротный

фундамент для подключения

студентов к дискуссионному

диалогу,

спор

на

котором

идет
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по

философским

и

культурологическим

проблемам

художественного

произведения с опорой на обогащение ценностных знаний.
Дискуссионный диалог – это урок-спор, целью которого
является выяснение и сопоставление разных точек зрения,
поиск и выявление истины. [4, 16] В нем участвуют самые
активные и эрудированные, владеющие навыками полемики и
аргументации. Эффективность дискуссионного диалога во
многом определяется способностью правильно формулировать
вопросы и умело на них отвечать.

Занятие в виде

дискуссионого

перерастает

диалога

органично

в

интегрированное исследование, где поставленная проблема
рассматривается панорамно, под углом зрения нескольких
аспектов, охватывая работой всех участников.
коллективного

исследования

множественность

В ходе
позиций,

мнений, точек зрения направлена в русло постижения общей
цели исследования.
Только интегрированное занятие литературы дает
возможность воспринимать картину мира в ее единстве и
многообразии. Структура

такого занятия всегда подвижна,

вариативна и многослойна.
Культурологический аспект позволяет рассмотреть
художественное произведение в плоскости трех ракурсов, а
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именно: как обобщенную модель мира, как национальный
культурный космос, как авторскую модель мира и человека, где
представлены его философские и религиозные, нравственные и
эстетические взгляды, выраженные при помощи архетипов,
мотивов, мифологем, символов. Это дает возможность увидеть
в произведении общечеловеческое и национальное. Культура
никогда не бывает "отвлеченно-человеческой", она всегда
"индивидуально-народная" и только в этом качестве восходит к
общечеловеческой. [9, 7] Культурологический аспект изучения
литературы

способствует

преодолению

стереотипов

в

восприятии и анализе произведений русской классической
литературы, накопившихся в процессе их изучения. Многие
хрестоматийные произведения в свете культурологического
аспекта

изучения

поворачиваются

новыми

гранями

и

открывают новые смыслы. Большую полноту обретает
характеристика героя произведения, когда анализируется
комплекс его миропредставлений и миропереживаний, его
шкала нравственных и духовных ценностей, когда характер и
поведение осмысливаются не только через индивидуальноличностные качества, но и национально-культурные. Богатый
ценностный материал дает анализ диалога героев разных
национальных культур и этнопсихологий.
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Реализуемый в своих наиважнейших направлениях –
аксиологическом,
экологическом,

он

этнокультурном

и

продолжает

традиции

нравственношкольного

образования на новом уровне, обеспечивает вхождение
студентов в пласты народной, национальной, религиозной
культуры, приобщает к фундаментальным ценностям бытия,
таким, как «родина», «отчий дом», «семья», «природа»,
«человек», «труд»; выводит на постижение высших духовных
ценностей («добро», «истина», «красота», «сострадание»,
«память», «духовность» и др.). В его орбиту входит знакомство
с

доминантными

образами-скрепами

(или

архетипами)

национальной картины мира («земля», «степь», «равнина»,
«лес») и ценностями национального менталитета («воля»,
«правда», «соборность», «всемирная отзывчивость»). Он
стимулирует самые мощные импульсы интенсификации знаний
– духовные, способствует преодолению таких хронических
«заболеваний»

занятий по

морализирование,

литературе, как риторическое

мнимый

академизм,

излишнее

социологизаторство. [8, 75]
Современная философская проза о человеке и
природе

ставит

перед

читателем-студентом

вопросы

фундаментального порядка: в чем смысл жизни и назначения
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человека? Что есть природа? Кто я сам, живущий в этом мире?
В зависимости от того, каков ответ на эти вопросы, можно
судить о духе соответствующей эпохи, о менталитете народа, о
культуре

цивилизации,

ибо

мировоззрение

пронизывает

культуру, формирует шкалу духовных ориентиров. Именно
мировоззренческие идеи заключают в себе все, что мы можем
думать и предполагать о смысле нашего существования и
назначения человечества, его связи с биосферой и Космосом,
они дают нашему бытию направление и сообщают ему
ценность. В их центре – осознание человеком и социумом себя
во Вселенной, мироощущение, связанное с переживанием
времени и пространства. [10, 3]
Многолетний опыт преподавания в вузе позволяет
сделать некоторые обобщения. Курс литературы, начиная с
древнерусской и античной и кончая современной, не может
быть подан в отрыве от других дисциплин, которые, с одной
стороны, как бы подготавливают студента к постижению
«великой» литературы, с другой – помогают наладить прочные
связи с миром культуры русского народа. Это курс «Введение в
славянскую
«Ретроспективная

филологию»,

опциональный

этнолингвистика
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восточных

курс
славян»,

опциональный курс «Лингвокультурология», и даже курс
«Введение в языкознание».
На занятиях по этим курсам проводится планомерная
работа по знакомству студентов с миром русской культуры,
которого они, в условиях нашей республики, лишены по ряду
факторов. Быт, жизнь, традиции, верования, праздники
русского народа из древних времен и отражение этих аспектов
в фольклоре (сказках, былинах, сказах, загадках, пословицах и
поговорках), а также в литературе – все это становится
предметом изучения, моделирования, подражания, споров и
дискуссий на занятиях по вышеперечисленным курсам.
Ознакомление с миром русской культуры посредством
литературы происходит в единстве со знанием культуры
молдавского народа, в тесном переплетении двух культур и
перекличке двух литератур. Постижение строится не на
противопоставлении с родной культурой, а на встрече с
ценностями

иного

мировидения,

самобытного

и

неповторимого.
Применимы

при

этом

все

виды

современных

технологий. Одним из видов технологии процесса обучения
является

игра.

деятельность,

Сущность

игры

предполагающая
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–

имитация,

создание

то

есть

относительно

достоверной модели действительности. В сценарии обучающей
игры преподаватель определяет её трудовой репертуар,
формирует задачи, стоящие перед студентами, исполняющими
определенные роли, а также возможности импровизации.
Одним из вариантов обучающей игры является участие
студентов в составлении и решении кроссвордов, чайнвордов.
Одной из форм технологии процесса обучения
дистанционное

обучение.

С

технологий преподаватели
усвоением

студентами

помощью

является

информационных

осуществляют контроль за

учебного

материала,

управляют

текущим учебным процессом, проводят работу студентов с
компьютером в режиме самообучения при обеспечении
дозированной выдачи информации. [1, 47] Очевиден тот факт,
что современное качественное обучение без использования
информационных технологий неосуществимо, однако цели и
формы применения педагогических программных средств
должны своевременно корректироваться вслед за сменой
требований к уровню и качеству подготовленности студента.
Резюмируя все вышесказанное, хотелось бы отметить,
что внедрение культурологического аспекта преподавания
литературы в вузе способствует плодотворному вхождению
студентов в контекст культуры через реализацию основных его
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направлении

–

аксиологического,

этнокультурного

и

нравственно-экологического, обеспечивающих формирование
ценностно-мировоззренческого стержня личности обучаемых.
Аксиологическая направленность приобщает студентов
к миру фундаментальных ("природа", "родина", "отчий дом",
"семья",

"человек",

"милосердие",

"труд"),

нравственных

("доброта",

"совесть",

"память"),

"великодушие",

национальных ("воля", "правда", "лад"), высших ("добро",
"красота", "истина", "духовность") ценностей, который должны
составлять основу духовной культуры и ценностного сознания
молодых людей.
Этнокультурная направленность культурологического
аспекта

способствует

вхождению

обучаемых

в

мир

национальной культуры, корни которой находятся в ее
мифологических и народных пластах. В ядре своем каждый
народ остается самим собою до тех пор, пока сохраняется
особенный климат, пейзаж, этнический тип, язык, ибо они
питают и воспроизводят национальный склад бытия и
мышления. Представление о национальном образе мира есть
особая форма мироощущения и миросозерцания народа,
проявляющаяся в мифологии, фольклоре, затем в философии,
литературе и искусстве. Национальные космосы широко
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представлены

в

программных

произведениях

русской

классической и современной прозы.
Библиография:
1.Галицких Е.О. Интеграция педагогики и методики. Уроки
творческого воображения по произведениям А. Грина. Киров,
2000. -49 с.
2.Гачев Г.Д. Книга удивлений, или естествознание глазами
гуманитария, или образы науки. М.: Педагогика, 1991. 270с.
3.Дмитриев

Г.Д.

Многокультурность

как

дидактический

принцип // Педагогика. 2000. №10. С. 3-12.
4.Идиатулин В. С. Когнитивная технология обучения //
Открытое образование. No1. 2006. С.12-19
5.Колокольцев Е.Н. Искусство на уроках литературы. Киев,
1991.205 с.
6.Леонтьев Д.А. Ценности как междисциплинарное понятие:
опыт многомерной реконструкции // Вопросы философии.
1996, № 4. С. 15-26.
7.Лихачев Д.С. Культура как целостная среда // Новый мир.
1994, №8.
8.Мелетинский Е.М. О литературных архетипах. Выпуск 4. М.:
РГУ, 1993.- 103 с.

302

9.Никандров Н.Д. Духовные ценности и воспитание человека //
Педагогика. 1998, № 4. С. 3-8.
10.Троицкий В.Ю. Национальные духовные традиции и
будущее русского образования // Педагогика. 1998, № 2.С.3-8.
11.Юдин А.В. Русская традиционная народная духовность. М.,
1994.-168 с.
12.Ямбург

В.А.

Культурно-историческая

педагогика:

ценностный взгляд на качество образования // Учительская
газета. 1999, 16 марта. С. 7.
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Profesionism înseamnă practicarea unei îndeletniciri ca
profesionist, adică pe baza unei pregătiri profesionale de specialitate.
Conform acestor repere semantice profesorul este, formal, un
profesionist pentru că nu poate exercita această funcție fără dovada
pregătirii de specialitate prevăzută de legile sistemului educațional.
În legătură cu problematica profesionalizării carierei
didactice se vehiculează câteva concepte-cheie specifice:
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Formarea inițială este definită ca un proces de construcție a
unui set de competențe care-i permit individului să acționeze flexibil
și creativ în domeniul pentru care s-a pregătit. Raportat la pregătirea
profesională a cadrelor didactice, în calitate de viitori agenți ai
schimbării, vectorii de flexibilitate și creativitate sunt esențiali.
Formarea continuă nu trebuie să fie doar o continuare a celei
inițiale. Cele două forme pot fi integrate încă din faza pregătirii
inițiale în perspectiva nevoii de permanentizare a educației.
Depășind accepțiunea tradițională a termenului de perfecționare,
formarea continuă tinde să devină un proces de lungă durată, de
învățare permanentă, ale cărui baze sunt construite încă din etapele
timpurii ale educației.
Perfecționarea cadrelor didactice reprezintă o activitate cu
conținut pedagogic și social proiectată, realizată și dezvoltată în
cadrul sistemului de învățământ, cu funcție managerială de reglareautoreglare continuă a procesului de învățământ, la toate nivelurile
sale de referință.
Competența pedagogică a cunoscut o varietate de abordări și
criterii de apreciere din care au rezultat o mulțime de definiții. În
spiritul acestor eforturi dar și al tematicii cercetării am operat o
definire personală a acestui concept: Competențele pedagogice
reprezintă constructul de cunoștințe, deprinderi, abilități și însușiri
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care asigură funcționalitatea în paramentri optimi a actului didactic
și atingerea finalităților educaționale de moment și de perspectivă,
obiectivitate

în

modificări

ale

structurii

personalității

studentului.[1]
Formarea mai eficientă a cadrelor didactice, în contextul
integrării europene a țării noastre, trebuie să pornească de la
principiile comune europene stabilite de către Direcția de Cultură și
Educație a Comisiei Europene. Aceste principii stabilesc doar liniile
strategice de acțiune, urmând ca fiecare țară să dezvolte propriile
principii punctuale și direcții de acțiune pentru a face din pregătirea
cadrelor didactice un proces eficient și de calitate.
Principiile comune europene sunt:

• foarte bună pregătire profesională;
• plasarea în contextul educației permanente;
• mobilitatea profesională; profesie bazată pe parteneneriat.
Nevoia imperioasă de a crește calitatea pregătirii profesorilor
din țara noastră ar putea să-și găsească împlinirea prin construirea
unor programe care să elimine disfuncțiile actuale. În elaborarea
acestor programe trasarea unor prncipii, care să constituie
fundamentul schimbărilor, nu poate să lipsească. În sensul noii legi
a educației, care impune masterat didactic pentru formare inițială,
elaborarea acestor programe ar trebui, în opinia mea, să se bazeze pe
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următoarele principii: atragerea absolvenților bine pregătiți în
specialitate; studiu integrativ – discipline teoretice – practică
pedagogică; evaluarea practic-aplicativă; deschidere spre formare
continuă; pregătire pentru colaborare cu comunitatea.
La fel de importantă pentru calitatea educației oferite este
stabilirea acelui minimum de competențe psihopedagogice necesare
pentru derularea unui act didactic funcțional. De-a lungul timpului,
au fost vehiculate în literatura de specialitate diferite taxonomii ale
competențelor didactice și, în pofida diferențelor de decenii dintre
ele, nu putem constata discrepanțe majore. Actualmente la nivel
declarativ-ideatic, profesorului i se cer cam aceleași compentețe
chair dacă sunt denumite prin concepte mai cuprinzătoare sau mai
restrictive. În accepțiune global-integrativă, denumirea la singular,
competența pedagogică este o structură foarte complexă datorită
caracteristicilor ei de pluridimensionaliate și a faptului că antrenează
resurse umane foarte diverse, fiecare cu particularități proprii ce
conferă acțiunilor o nuanță de unicitate incontestabilă. Elaborarea
unei taxonomii este însă utilă pentru crearea cadrului curiicular în
care competențele indicate pot fi formate, exersate și perfecționate.
Profesionalizarea carierei didactice nu este un concept de
ultimă oră dar acum se pune problema redefinirii lui, în condițiile
societății cunoașterii, spre care tinde comunitatea europeană și,
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implicit, țara noastră. Abordarea profesionalismului în domeniul
educației presupune circumscrierea acelor aspecte care descriu,
clarifică, determină însușirile specifice activității respective.
Considerăm că profesionalizarea carierei didactice se structurează în
jurul următoarelor aspecte integrate:

•

principii clare de acțiune la nivel macro și micropedagogic;

•

competențe vizate în formarea inițială și continuă a cadrelor

didactice;

•

standarde profesionale precise, relevante și operante de

apreciere a clității formării inițiale, formării continue și activității
propriu-zise;

•

forme instituționale flexibile și eficiente de profesionalizare.
Formulele de pregătire inițială și continuă sunt în atenția

specialiștilor pentru optimizare, sunt vizate în politica educațională
printr-o strategie națională ceea ce sperăm că va aduce elementle de
calitate atât de necesare și așteptate.
La începutul acestui mileniu, tendinţele şi orientările în
didactica universitară reprezintă interes și atrage atenţia prin
ameliorarea calităţii educaţiei, în aşa fel, încât fiecare cadru didactic
universitar să fie suficient de bine pregătit pentru a participa la
realizarea unui învăţământ modern aliniat la standardele europene.
Universitatea prezentului este centrată pe o pregătire reală
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pentru performanţă (competenţe, abilităţi intelectuale şi practice,
capacităţi etc.), pe învăţarea centrată pe student.
Educaţia ca şi componentă complexă a existenţei umane se
constituie într-un factor de propulsie socială, de progres, tocmai prin
afirmarea caracterului ei prospectiv. Aceasta trebuie să facă faţă
solicitărilor şi provocărilor numeroase şi rapide ale societăţii
contemporane

şi

viitoare,

devenind

adaptabilă,

flexibilă,

formativă, integratoare şi continuă.
Educaţia capătă

actualmente dimensiunile

unui proiect

universal, cel mai vast şi cu perspectiva cea mai largă ce
presupune acceptarea unei viziuni 27 holistice, pentru a putea
înţelege şi concepe procesul educațional. Abordarea holistică a
educaţiei trebuie să includă formula 5 componente și 3 forme (cele
cinci componente ale educaţiei: morală, intelectuală, estetică,
tehnologică

şi educația pentru sănătate; şi cele trei forme ale

educaţiei: formală, nonformală şi informală). [4]
Dezvoltarea știinţelor educaţiei, în ultimul timp, a dus la
apariţia a numeroase tratate, manuale, reviste de specialitate etc., ce
constituie nu numai o necesitate, ci şi un privilegiu pentru cei
interesaţi de evoluţia spectaculoasă a știinţelor educaţiei din ultimii
ani.
Preocupările celor care îşi desfăşoară activitatea pe tărâmul
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educaţiei conduc la „Tendinţe şi orientări în didactica universitară"
ce pot fi utile pentru că:
· informează profesorii cu privire la subiectele de actualitate;
· încurajează studenţii şi profesorii debutanţi pentru meseria
didactică;
· reprezintă un material suport pentru discuţii în cadrul unor
activităţi didactice;
· sugerează desfăşurarea unor activităţi practice;
· asigură accesul la informaţie, într-o manieră stimulativă şi
provocatoare;
· promovează dimensiunea europeană în învăţământ etc.
În acest sens e oportun să discutăm despre ce sunt:
· clasic şi modern în didactică;
· noi direcţii de cercetare şi acţiune în didactica universitară;
· relaţii în cadrul binomului educaţional;
· valorificările mijloacelor de învăţământ şi utilizarea lor în scop
didactic;
· orientări spre educaţia permanentă;
· experienţe şi tendinţe europene în formarea cadrelor didactice;
· metode de activare a studenţilor în cadrul prelegerilor [3].
Învăţarea învăţării - deziderat al educaţiei postmoderniste
- presupune interactivitatea şi creativitatea în adoptarea unor
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strategii

care

să

solicite implicarea în sarcină şi o atitudine

metacognitivă de învăţare şi o cunoaştere precum şi interesul de a te
perfecţiona continuu. Atitudinea activă şi creatoare a studenţilor este
o consecinţă atât a stilului profesorului de predare, cât şi a
obişnuinţei studentului de a se raporta la sarcină. Prin felul în
care solicită
răspunsuri la o problemă, prin felul în care organizează
activităţile de informare şi de formare ale studenţilor, prin
accentul pe care îl pune pe dezvoltarea proceselor cognitiv aplicative etc., profesorul influenţează comportamentul activ şi
creativ al studentului.
Stimularea

activismului

şi

a

creativităţii

presupune

favorizarea unui mediu de învăţare interactiv, incitator şi
dinamic. Învăţarea prin cooperare asigură dezvoltarea unui câmp
de relaţii optime, manifestări creatoare şi active a studentului. Ea
dezvoltă şi întreţine motivaţia gnoseologică, internă, favorizând
implicarea activă în sarcină şi contribuţiile creative ale studenţilor.
Profesorul este cel care trebuie să găsească cele mai
eficiente modalităţi prin care să stimuleze potenţialul creativ al
fiecărui student în parte. Activităţile propuse studenţilor în scopul
sporirii gradului de implicare activă şi creativă, trebuie să asigure:
· stimularea gândirii productive, a gândirii critice, a gândirii
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divergente şi laterale;
· libertatea de exprimare a cunoştinţelor, a gândurilor, a faptelor.
În acest sens apar ca adecvate activităţile care cer spontanietate
şi contribuie la dezvoltarea independenţei în gândire şi acţiune;
· utilizarea talentelor şi a capacităţii specifice fiecărui individ în
parte;
· incitarea interesului către nou, necunoscut şi oferirea satisfacţiei
găsirii soluţiei după depunerea unui efort de către student;
· exersarea capacităţilor de cercetare, de căutare de idei, de
informaţii, de posibilităţi de transfer de sensuri, de criterii de
clasificare;
· dezvoltarea capacităţii de organizare de materiale, de idei
prin întocmirea de portofolii asupra activităţii proprii, de colecţii de
cuvinte, de obiecte, de contraste;
· organizarea de discuţii pe anumite teme, iniţierea de jocuri, de
excursii;
· educarea capacităţii de a privi altfel lucrurile, de a-şi pune
întrebări neobişnuite despre lucruri obişnuite [1].
„Sub incidenţa cerinţelor de a se da cât mai multe răspunsuri
originale, neobişnuite etc. are loc o mobilizare a creativităţii
potenţiale.
Aceasta poate fi recunoscută ca atare prin numărul mai
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mare şi prin diversitatea crescută a răspunsurilor la persoanele
creative, ca şi prin diferenţele de originalitate, flexibilitate,
fluiditate a răspunsurilor date de către acestea ...” [1]
Conduita creativă a cadrului didactic universitar este unul
din factorii care asigură dezvoltarea potenţialului creativ al
studentului. Predarea, ca proces creativ, presupune ca profesorul să
medieze între student şi lumea ce-l înconjoară. El trebuie nu numai
să organizeze spaţiul şi activitatea, ci şi să:
· participe alături de studenţi la asimilarea cunoştinţelor;
· să servească drept model în legăturile interpersonale şi
să încurajeze interacţiunile cooperante dintre studenţi;
· să-i îndrume cum să-şi folosească timpul, spaţiul,
echipamentul şi materialele;
· să ajute individul sau grupul să extragă din experienţe
informaţiile necesare, valorile şi să le interpreteze şi să le evalueze.
Proiectarea activităţii didactice presupune căutarea unei
articulaţii optime „între componentele procesului de învăţământ
(obiective, conţinuturi, metode, mijloace, condiţii socio-culturale,
evaluări etc.)” pentru obţinerea unor rezultate maxime, de ordin
calitativ şi cantitativ.
Aceasta este, deci, o problemă de strategie, de optimizare, de
valorificare la maximum a tuturor resurselor şi condiţiilor date,
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opusă vechilor abordări reducţioniste preocupate doar de descrierea
conţinuturilor de predat ...[3]
Activizarea învăţării nu este sinonimă cu supraaglomerarea
studentului cu activităţi; ea trebuie înţeleasă mai mult ca o
intensificare a muncii profesorului de a oferi studenţilor oportunităţi
de învăţare, predarea fiind activitatea prin care cadrul didactic
creează condiţii favorabile apariţiei învăţării la studenţi.
Condiţiile şi situaţiile specifice care pot duce la dezvoltarea
spiritului investigativ, a gândirii divergente, a atitudinii creative şi
active în educație, pot fi considerate următoarele:
· încurajarea studenţilor să pună cât mai multe întrebări.
·

limitarea constrângerilor şi a factorilor care produc

frustrare.
· stimularea comunicării prin organizarea de discuţii şi
dezbateri între studenţi, între profesor şi studenţi.
· activizarea studenţilor prin solicitarea lor de a opera
cu idei, concepte, obiecte în vederea reconsiderării acestora şi a
emiterii de noi variante.
· cultivarea independenţei cognitive, a spontaneităţii şi a
autonomiei în învăţare.
· stimularea spiritului critic constructiv, a capacităţii de
argumentare şi de căutare a alternativelor.
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·

favorizarea accesului la cunoaştere prin forţe proprii,

stimulând atitudinea reflexivă asupra propriilor demersuri de
învăţare.
· posibilitatea de a contesta „lămuritul” şi „nelămuritul” în
lucruri şi în fapte [5] .
În proiectarea învăţării active şi creative, profesorul S. Cristea
propune anticiparea

unor

„strategii

manageriale

deschise,

aplicabile în timp şi spaţiu” prin:
· clarificarea scopului învăţării creative la nivelul interacţiunii
existente între:

operativitatea

intelectuală

-

performanţa

academică - restructurarea permanentă a activităţii de predareînvăţare-evaluare;
· stabilirea sarcinilor cadrelor didactice în condiţiile învăţării
creative (individualizarea fiecărei secvenţe didactice prin diferite
procedee de aprobare, vezi sentimentul succesului, încurajare a
spontaneităţii, stimulare a potenţialului minim/maxim, amendare a
superficialităţii);
·

crearea unei atmosfere afective optime, necesară pentru

anularea treptată a factorilor de blocaj (teamă, tensiune, imitaţie,
conformism, criticism, frică);
· valorificarea psihologică deplină a corelaţiei profesor-student
la nivelul tuturor conţinuturilor educaţiei: intelectuale-morale-
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tehnologice-estetice-fizice.
Atmosfera creată în auditoriu de către profesor constituie
un

factor

care influenţează comportamentul de învăţare al

studentului. Instaurarea unui climat favorabil

unei

conlucrări

fructuoase între profesor şi studenţi, a unui climat caracterizat
printr-o tonalitate afectivă, pozitivă, de exigenţă şi înţelegere,
de responsabilitate, reprezintă o condiţie principală ce trebuie
realizată în auditoriu.
Profesorul creativ oferă posibilitatea studenţilor de a-şi spune
părerea într-o atmosferă neautoritară, promovând o atitudine
deschisă, prietenoasă, elastică, pozitivă şi receptivă, apreciind
ideile bune ale studenţilor şi neridiculizând nereuşitele. El
îngăduie studentulu să-şi

manifeste

curiozitatea,

indecizia,

interesul pentru schimbul de informaţii. Climatul spornic de lucru
este facilitat de faptul că profesorul tratează de fiecare dată
întrebările studenţilor cu interes, respectă

opiniile

celorlalţi,

întăreşte constant convingerea studenţilor că pot emite idei
valoroase, antrenându-i în procesul de evaluare, comunicându-le
criteriile de evaluare şi oferindu-le timpul necesar exersării
propriilor capacităţi.
Un cadru didactic creativ ştie cum să folosească întrebările.
Fiecare act creativ începe cu întrebări, dar acestea trebuie să fie
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deschise, să aibă sens şi să nu sugereze răspunsuri predeterminate,
întrebarea operaţională provoacă conduita creatoare, pentru că ea
duce la explorare, dezvoltă curiozitatea şi implicit învăţarea
creativă.
După C. Rogers, principalul motiv al creativităţii îl
constituie tendinţa individului de a se actualiza pe sine, de a deveni
ceea ce este potenţial. Credinţa psihoterapeutului este că fiecare
dinte noi deţinem această tendinţă de autoactualizare care
aşteaptă condiţii prielnice pentru a se manifesta şi a se exprima
în moduri specifice. Activităţile motivante, interesante, aflate în
legătură cu dorinţele şi interesele studenţilor, vor stimula dezvoltarea
acestora în „zona proximă”, asigurând învăţarea .
Didactica universitară trebuie să fie ancorată în realităţile
academice şi în condiţiile sociale, culturale şi politice actuale, care
sunt principalele exigenţe în realizarea unui învăţământ superior
stabil şi performant.
Există o relaţie de determinare reciprocă între dezvoltarea
societăţii şi a universităţii.

Există

legături

între

educaţia

universitară, ştiinţă, tehnică, umanism şi cultură.[5]
Cercetarea
realizează

în

ştiinţifică

în

cadrul catedrelor,

învăţământul

superior

laboratoarelor,

se

centrelor,

instituţiilor de cercetare ştiinţifică prin diferite forme: proiecte
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individuale, proiecte institutionale, granturi etc.
concepţiilor

Nucleul
rezidă

în: dependenţa,

psihopedagogice

condiţionarea

socială

contemporane
şi

reînnoirea

permanentă a scopurilor, conţinutului şi metodelor educaţionale în
corespundere cu cerinţele educaţiei în schimbare;

unitatea

procesului educaţional; unitatea, perspectiva şi continuitatea
scopurilor,

conţinutului

multidimensiunea

şi

pedagogică;

metodelor
unitatea

educaţionale;
socializării

şi

individualizării; varietatea şi libertatea alegerii căilor, modalităţilor
şi formelor de realizare a ideilor strategice educaţionale.
Având ca sprijin abordările prezentate, se elaborează
recomandări pentru organizarea eficientă a procesului educaţional.
Menţionăm însă că acest proces generează pe parcurs probleme care
trebuie în continuu cercetate.
Proprietăţile de dezvoltare a cercetărilor ştiinţifice constă în:
· stabilirea influenţei prioritare în domeniul psihologiei şi
știinţelor educaţiei;
· diversificarea surselor de finanţare a cercetărilor din
sistemul de învăţământ.[5]
În acest context ne propunem abordarea aspectelor
privind calitatea cercetării ştiinţifice în universităţi. Se vor face
referiri la cele două funcţii de bază: funcţia de management al
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calităţii (funcţia internă) şi funcţia de asigurare a calităţii (funcţia
externă), a experienţei existente precum şi la tendinţele
manifestate pe plan internaţional.
Calitatea cercetării reprezintă o componentă obligatorie a
funcţionării

învăţământului

superior.

Cercetarea

ştiinţifică

universitară trebuie încurajată din două motive:
Ø universităţile s-au dovedit a fi importante structuri de
producere a cunoştinţelor în diverse domenii;
Ø activitatea de cercetare ştiinţifică universitară este o
componentă esenţială a activităţii didactice, un factor de creştere
profesională a cadrelor didactice.
În prezent cercetarea ştiinţifică universitară este realizată
de

cadrele didactice, de grupuri temporare de cercetători, în

laboratoare ştiinţifice, în cadrul proiectelor şi programelor de
cercetare.
Pentru realizarea strategiei învăţământului superior este
necesară înfiinţarea unui Centru ştiinţifico-metodic, de cercetare
a problemelor de modernizare a învăţământului superior în UST
care ar avea misiunea de a fundamenta ştiinţific acţiunile de
modernizare şi de integrare a învăţământului superior în spaţiul
academic european.
Universitatea trebuie să aibă dezvoltate, ca parte a strategiei
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referitoare la cercetare, mecanisme prin care să stimuleze în
mediul intern excelenţa cercetării. În acest sens este esenţială
constituirea unui fond de cercetare care să asigure

resursele

suplimentare pentru unităţile cele mai eficiente de cercetare, care
dovedesc excelenţa. Acest fond poate fi important atunci când
universitatea decide

strategic

să

sprijine

dezvoltarea

sau

consolidarea unei direcţii de cercetare în care are interes. Fondul
poate constitui sursa de organizare de competiţii interne pentru
proiectele de cercetare, mai ales, pentru tinerii cercetători.
Politica educaţională a Uniunii Europene, la care R. Moldova
aderă, este în principal bazată pe respectarea diversităţii culturale.
Sistemul de învăţământ trebuie să răspundă prin conţinut şi
cercetare, oportunităţilor interne şi externe axate pe:
· crearea unui sistem de învăţământ transparent şi competent
cu cel al Uniunii Europene;
· globarea

unde

competitivitatea

diferitor

domenii

economice se bazează pe resursele de muncă ce dispun de o
gamă largă de abilităţi, cunoştinţe şi inovaţii;
· adaptarea la cerinţele erei informaţionale în învăţământul
superior;
· aplicarea noilor teorii educaţionale şi implementarea
curriculum-ului interactiv şi motivat;
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· asigurarea unui învăţământ eficient prin aplicarea unor
tehnici de evaluare creative.
Pentru implementarea acestor priorităţi, strategia în domeniul
de educaţie prevede un set de programe şi proiecte, precum:
· elaborarea metodologiei de fundamentare a proiectărilor
şi cercetării integrate;
· restructurarea reţelei instituţionale pentru asigurarea
calităţii actului educaţional și celui investigaţional;
· cercetarea alternativelor educaţionale şi consolidarea
autonomiei universitare;
· fuzionarea trăsăturilor managementului universitar din
perspectiva interdisciplinarităţii funcţionale şi inovaţionale de
cercetare; (de marketing, de culturologie, situative, intuitive,
empirice);
· investigaţiile orientate în contextul abordării cu alte sisteme
din perspectiva comunităţii scopurilor şi integrării europene.
Acestea ar conduce la competenţa cercetării-acţiune.
Ø cercetarea-acţiune este o cercetare aplicată pornind de
la acţiunea studentului.
Ø cercetarea-acţiune este o cercetare implicată, deoarece
nu putem să nu luăm atitudine.
Cercetătorul influenţează cursul evenimentelor observate din
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momentul în care arată că aceste evenimente sunt surse de interes.
Ø cercetarea-acţiune este o cercetare combinată, deoarece
studentul este suveran în mediul său în care ocupă un loc legitim
şi este el singur un teoretician al vieţii sale şi al evenimentelor
care îl înconjoară prin experimentare.
Ø cercetarea-acţiune este o cercetare angajată, deoarece
studentul cercetător se angajează într-o acţiune nu doar observând-o
de la distanţa, el are un angajament pentru acţiune, aşteptând şi
efectul utilităţii practice.
Ø cercetarea-acţiune este, în esenţa ei, o cercetare
naturalistă, adică se efectuează chiar la locul acţiunii, cu ajutorul
unor procedee nestânjenitoare, cu subiecții implicaţi, făcând apel la
metodele de culegere a datelor, cum sunt interviul, observaţia,
colectarea de documente etc. Ea oferă ocazia explicării şi analizei
unei acţiuni mai degrabă, decât expunerea unor rezultate.
Criteriile de alegere a conţinuturilor esenţiale sunt, de
fapt, două: unul impus de logica ştiinţifică, altul impus de logica
didactică.[2]
Transformările de substanţă şi procesul inovator derulat
la

nivelul învaţămăntului superior sunt rezultatul acţiunilor

convergente şi concentrate ale tuturor categoriilor de resurse
umane, implicate în actele educative şi de cercetare ştiinţifică
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universitară.
Actualmente,

în

cadrul

unui

învăţământ

modern

universitar se pune accentul pe folosirea unor metode centrate
pe învăţare şi nu pe predare.
Învăţarea activă pune accentul pe implicare, gândire şi
stimularea studenţilor în asumarea unei mai mari responsabilităţi
faţă de propriul proces de învăţare şi faţă de propriul progres.
Astăzi, performanţele nu se măsoară cantitativ, prin volumul de
cunoştinţe memorizate şi reproduse de studenţi, ci prin capacităţile
acestora de a aplica în situaţii noi cunoştinţele şi competenţele
dobândite, prin capacitatea de a rezolva probleme şi de a coopera
cu ceilalţi, în condiţii de manifestare a toleranţei faţă de
diversitatea umană, a respectului reciproc, a solidarităţii şi
capacităţii de participare responsabilă şi eficientă în viaţa
profesională şi publică, în condiţiile acceptării regulilor unei
competiţii sociale drepte. Avem nevoie de un învăţământ pragmatic
adaptat provocărilor timpului nostru.
Cercetarea ştiinţifică reprezintă un domeniu important şi o
componentă esenţială a sistemului de învăţământ superior. Prin
cercetare se produc cunoştinţe noi care stau la baza dezvoltării
învăţământului şi a societăţii, în general. Asigurarea ştiinţifică şi
metodologică a funcţionării şi modernizării învăţământului apare
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ca o condiţie prioritară şi o necesitate vitală în epoca pentru
cunoaștere.
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CONCEPTUL DE CULTURĂ ÎN PEDAGOGIA
FILOZOFICĂ A LUI ȘTEFAN BÂRSĂNESCU
Simona-Andreea ȘOVA
Colegiul „N. V. Karpen” Bacău, România
REZUMAT. Studiul nostru analizează conceptul de
cultură promovat de Ștefan Bârsănescu, la nivel de pedagogie
filozofică, orientare afirmată special în pedagogia românească
interbelică. În această perspectivă, proprie pedagogiei istorice
(istoriei ideilor pedagogice), opera lui Ștefan Bârsănescu este
raportată la creațiile altor autori români consacrați în aceeași etapă
istorică, integrați în mișcarea sau curentul pedagogiei filozifice:
G.G. Antonescu, I.I. Gabrea, I. Găvănescul, C. Narly, I. Găvănescul,
C.Rădulescu-Motru.
Ștefan Bârsănescu definește și analizează conceptul filozofic
de cultură, aplicat pe larg la realitatea educației și a învățământului,
cercetată istoric și teoretic. Are în vedere funcția generală, abordată
filozofic la nivel de ideal al educației care vizează formarea
personalității prin valorile culturii și structura educației, bazată pe
relația între educatorul specializat în transpunerea pedagogică a
valorilor culturii și elevul educabil în cadrul procesului de
învățământ.
Cercetarea istorică, susținută filozofic (epistemologic)
permite identificarea etapelor de evoluție a pedagogiei din secolul
XIX până în prima jumătate a secolului XX: pedagogia clasică,
pedagogia experimentală, (bazata pe valorificarea metodologiei de
cercetare tipică psihologiei experimentale), pedagogia științifică
(aflată la baza dezvoltării unor noi ramuri ale pedagogiei prin
raportare la metodologia științelor sociale), pedagogia științifică pe
cale de maturizare epistemologică (dezvoltată prin abordarea
globală a obiectului de studiu specific, educația).
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Continuitatea filozofică între pedagogia teoretică și
pedagogie practică este asigurată de Ștefan Bârsănescu în analiza
amplă a conceptului de cultură, abordat pedagogic, analiză realizată
în termeni de politică a educației în cadrul a două cărți: 1) Politica
culturii în societatea contemporană (1937) 2) Pedagogia agricolă.
Cu privire specială asupra educației agricole a poporului român,
1946).
Opera lui Ștefan Bârsănescu este încadrată de cercetătorii
care analizează istoria pedagogiei românești în epoca modernă și
contemporană în curentul intitulat „pedagogia filozofică a culturii”,
curent este inspirat din modelul teoretizat de Eduard Spranger. În
această logică, „pedagogia culturii a apărut în strânsă legătură cu
filosofia vieții care-și propunea să trateze omul ca întreg, ca structură
ce nu poate fi divizată în părțile sale componente.” [3. p. 133]
Pedagogia filozofică dezvoltată în România în prima
jumătate a secolului XX, se afirmă prin contribuția unor
personalități ale culturii interbelice, implicate, pe larg, în evoluția
învățământului, a educației, și a doctrinelor pedagogice: George G.
Antonescu, Iosif I. Gabrea, Ion Găvănescul, Constantin Narly,
Constantin Rădulescu-Motru, Ștefan Bârsănescu [1, p. 346]:
1. George G. Antonescu elaborează „concepția formativorganicistă inspirată din individualismul clasic de la sfârșitul
secolului XIX și începutul celui următor reprezentat de Herbart,
Spencer, Willmann și Barth”. Această concepție pedagogică are la
bază „principiul orientării formative a educației”, fundamentat
cultural, opus „școlii informative” care nu respectă „condițiile
interne organice ale sufletului individual al elevului”. Este o
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concepție care pune accent pe relația specială dintre „educație și
cultură.” [1, p. 296-297]
2. Iosif I. Gabrea elaborează o concepție pedagogică bazată
pe valorificarea „noțiunilor filozofice de individualitate și
personalitate care reprezintă punctele de pornire și sosire ale
activității educative”, organizată în școala creatoare, „fără a ignora
și perspectivele sociologiei și psihologiei”. În perspectivă generală,
filozofică, autorul propune „o pedagogie care își însușește ca ideal
educativ formarea personalității” creatoare în „școala creatoare”. Ea
„are menirea de a studia relațiile de dependență funcțională dintre
cultură și educație” [1, 307].
3. Ion Găvănescul elaborează o concepție despre educație
care are la bază „pedagogia umanistă” (după formula avansată de
Ștefan Bârsănescu, în studiile sale de istoria pedagogiei). Această
pedagogie este orientată filozofic în măsura în care: a) „se realizează
deopotrivă la nivel individual și la nivel social”; b) tinde să devină
„o știință care se compune din trei părți: Pedagogia generală sau
filozofică, care deține prim-planul; Pedagogia practică sau
metodologia generală” sau Didactica generală „considerată partea
centrală a pedagogiei care se ocupă cu principiile de cultura
inteligenței”; Istoria pedagogiei – a teoriilor și a instituțiile de
învățământ [1, p. 320-321].
4. Constantin Narly elaborează o concepție eclectică despre
educație bazată pe „îmbinarea, dintr-o perspectivă cuprinzătoare”, a
două tendințe contradictorii în pedagogie: „individualistă și socială”.
Idealul educației – personalitatea – este „conceput nu din punct de
vedere al filozofiei culturii, ci printr-o conciliere a culturii
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psihologice, individualiste, cu cultura sociologică” Prim această
conciliere realizată în cadrul fiecărei comunități, studiată de
pedagogia socială, fiecare om „devine purtătorul specificului
uman”, al vocației sale morale și profesionale [1, p. 328].
5. Constantin Rădulescu-Motru elaborează o concepție
filozofică și psihologică despre educație care „înseamnă acțiunea de
ridicare a omului de la condiția de individualitate la aceea de
personalitate”. Această concepție are ca ideal personalitatea
energetică a omului de vocație. Ea „reprezintă acea îmbinare de
factori sufletești care mijlocesc o activitate liberă, după norme
sociale și ideale” caracterizată prin „putere de muncă creatoare de
valori culturale, originalitate și conștiința răspunderii” [1, p. 347].
În elaborarea operelor lor încadrate în curentul pedagogiei
filozofice, autorii prezentați anterior fac apel, în mod direct la
noțiunea de cultură. Ei evidențiază, în mod special: a) relația
pedagogică, formativă și organică dintre „educație și cultură” (G. G.
Antonescu); b) „relațiile de dependență funcțională dintre cultură și
educație” (Iosif I. Gabrea); c) „principiile de cultură a inteligenței”,
elaborate de didactica generală, „partea centrală a pedagogiei” (Ion
Găvănescul) ; d) rolul culturii psihologice și al culturii sociale, în
construcția idealului educației (Constantin Narly); d) „personalitatea
energetică” a omului de vocație, personalitate complexă, „creatoare
de valori culturale” (Constantin Rădulescu-Motru).
Ștefan Bârsănescu definește și analizează, în mod special,
conceptul filozofic de cultură, aplicat pe larg la realitatea educației
și a învățământului, cercetată istoric și teoretic pe tot parcursul operei
sale pedagogice. În această perspectivă, el ocupă un loc aparte în
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pedagogia filozofică românească interbelică, în cadrul căreia G. G.
Antonescu reprezintă „Școala formativ-organicistă”, iar C. Narly,
„Pedagogia personalitară”. Trebuie subliniat faptul ca Ștefan
Bârsănescu reprezintă „pedagogia culturii care tinde să depășească
opoziția dintre pedagogia intelectualistă herbartiană și pedagogia
voluntaristă” [3. p. 131- 132].
Concepția pedagogică a lui Ștefan Bârsănescu,
fundamentată filozofic, „poartă amprenta tendințelor moderne de
dezvoltare a pedagogiei științifice în contact cu ideile celor mai mari
pedagogi ai vremii” (Nohl, Spranger, Natorp, Durkheim, Forster,
Gentile). Este o concepție solidă, fundamentată filozofic, cu referință
specială la „mișcarea pedagogică din Germania care îi apărea ca
fiind cea mai vie și mai fertilă din lume”.
Ștefan Bârsănescu preia și integrează filozofic următoarele
idei pedagogice promovate de autori germani consacrați istoric: a)
Forster = actul educativ proiectat prin „rațiune și iubire”; b) Herbart,
Durkheim = disciplina socială la nivel de educație morală și
intelectuală; c) Natorp = formarea „omului om” prin pedagogia
socială; d) Herbart, Rein = învățământul educativ, realizat prin lecții
organizate pe trepte formative (psihologice), cu contribuția unor
metode de instruire fundamentate psihologic.
Cultura pedagogică a educatorului, a învățătorului, îmbină
pregătirea teoretică aprofundată cu exersarea practică eficientă. Este
realizată prin studiul problemelor fundamentale ale educației și ale
instruirii, definite, analizate și sintetizate de Bârsănescu în
„Pedagogia și Didactica”, manual pentru Școlile Normale, publicat
în mai multe ediții în epoca interbelică. Problematica propusă de
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autor „pentru tratarea unei mari diversități de teme” a fost abordată
la nivel de cercetare fundamentală (teoretică și istorică), bazată pe
„o amplă sinteză ideatică, care să cuprindă ceea ce istoria pedagogiei
a lăsat mai valoros” [1, p. 338]:
Partea I – Pedagogie: 1. Factorii dezvoltării umane; 2.
Individualitatea înnăscută și dobândită; 3. Definirea educației:
funcțiile specifice educației, care evidențiază „puterea și limitele
sale”; scopul educației; factorii educației; 4. Pedagogia ca știință a
educației: ramurile sale – științele fundamentale și auxiliare; raportul
dintre teoria și practica educației; 4. Conținuturile și formele
educației: fizică, intelectuală, morală, religioasă, estetică,
profesională/ practică.
Partea a II-a – Didactică: 1. Materia de învățământ /
Conținutul învățământului; 2. Metodele și formele de învățământ; 3.
Principiile didactice; 4. Treptele psihologico-didactice ale lecției; 5.
Materialele didactice / Mijloacele de învățământ; 6. Organizarea
învățământului primar [2. p. 9; apud 1, p. 337].
Pedagogia lui Ștefan Bârsănescu se încadrează istoric în
curentul pedagogiei filozofice interbelice, în cadrul căreia
promovează o concepție originală recunoscută sub numele de
„pedagogia culturii” (pedagogia filozofică a culturii). O astfel de
pedagogie concepe educația ca „o necesitate socială care urmărește
transplantarea culturii de la o generație la alta”.
Pedagogia lui Ștefan Bârsănescu se afirmă ca pedagogie
filozofică, deoarece „principalele probleme ale științei educației –
analizate în Pedagogia (1932) și Didactica (1935) – sunt abordate
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de Ștefan Bârsănescu, la nivel general, teoretic, logic și chiar
epistemologic.
Pedagogia, ca știință a educației, are ca obiect de studiu
specific formarea omului prin educație, realizată prin diferite
conținuturi și forme (de natură fizică, morală, religioasă,
intelectuală, estetică, profesională) care trebuie abordate global.
Funcția generală a educației, este definită filozofic la nivel
de ideal al educației. La acest nivel ea are un sens normativ delimitat
și argumentat pe baza resurselor ontologice și epistemologice ale
conceptului filozofic de cultură. În această perspectivă, funcția
generală a educației, transpusă subiectiv prin construcția filozofică
a idealului educației, urmărește ca „tot omul să se ridice de la starea
naturală către o stare de perfecțiune a ființei sale, spre a deveni un
om superior, o ființă ideală, o personalitate” [2. p. 18; apud 1, p.
338].
Pedagogia filozofică a lui Ștefan Bârsănescu este consolidată
ca pedagogie a culturii în măsura în care ea abordează educația la
nivel de „necesitate socială care urmărește transpunerea culturii de
la o generație la altă”. La acest nivel, conceptul de educație, construit
filozofic, „exprimă o realitate foarte complexă” definită ca activitate
care integrează în structura sa: a) „un complex de acțiuni care
izvorăsc din iubirea pe care educatorul o simte pentru copil”; b) un
set de obiective generale care vizează îndrumarea, îngrijirea și
cultivarea educatului; c) „un anumit ideal de om” care constituie
„scopul ultim al educației – formarea personalității, dar a unei
personalități înzestrate cu atributul de „om de cultură” [2, p. 21, 22].
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Pedagogia filozofică a culturii, promovată de Ștefan
Bârsănescu, este deschisă și spre problematica socială,
profesională și comunitară, a economiei agrare. În cadrul ei
cultura livrescă trebuie completată cu o cunoaștere a realităților, prin
observarea directă a lucrurilor, secundată de cercetarea lor prin
metode științifice”. În termeni comunitari, se vorbește despre „știința
educației agricole a țăranului român”. Modelul uman este cercetat
pedagogic, dar și la nivel de „tip psihologic” și de grup social, care
are „conștiința unității sale sociale”. Obiectivele propuse vizează
„instrucția științifică agricolă”. Ele determină conținuturile necesare
pentru educația agricolă, civică și profesională, realizată pe parcursul
școlarității care implică „o cultură generală”, urmată de „materii de
specialitate și fundamentale”.
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ABORDĂRI CONTEMPORANE ALE EDUCAȚIEI
„NATIVILOR DIGITALI”
Tatiana ȘOVA, conferențiar universitar, doctor,
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți
Aurelia BEȚIVU, asistent universitar,
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți
Postmodernitatea „lichidă” a generat creșterea fără precedent
a fluxului de informație și digitalizarea majorității sferelor activității
umane devenind o adevărată provocare pentru teoria şi practica
educaţională. „Lichiditatea” postulată de Zygmunt Bauman se
traduce, în educaţie, printr-un paradox. Viteza de schimbare a
tehnologiilor digitale (hardware şi software), rapiditatea infuzării
acestora în practica educaţională nu permit fundamentarea
psihopedagogică prealabilă a utilizării lor [1].
Se impune necesitatea elaborării conceptelor și a modelelor
educaționale ce ar valorifica optimal tehnologiile informaționale și
comunicaționale și ar ajuta la pregătirea unui individ integrat pe
deplin într-o societate modernă, dar și capabil să se adapteze ușor la
evoluțiile ulterioare imprevizibile.
Evoluția fără precedent a tehnologiei și inserarea resurselor
ei în toate sectoarele de activitate ale societății, inclusiv în cel al
educației, reprezentă o problemă de clarificare a modului de utilizare
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a noilor tehnologii informaționale și de comunicare de către și pentru
generațiile actuale de elevi – numiți nativi digitali.
Nativi digitali este un termen inventat de Marc Prensky
(scriitor şi speaker educaţional de origine americană) în 2001 pentru
a descrie generația de oameni care au crescut în era tehnologiei
omniprezente, inclusiv computerele și internetul. Nativii digitali se
simt confortabil cu tehnologia și computerele la o vârstă fragedă și
consideră că tehnologia este o parte integrantă și necesară a vieții lor.
Mulți adolescenți și copii din țările dezvoltate sunt considerați nativi
digitali, deoarece comunică și învață în principal prin intermediul
computerelor, serviciilor de rețele sociale și prin mesagerie
instantanee [3] .
În opinia lui Prensky profesorii de astăzi întâmpină dificultăţi
în predare pentru că tinerii de astăzi vorbesc o limbă digitală, în timp
ce profesorii vorbesc o limbă veche cu accent - accentul lor este
reticența lor de a adopta noi tehnologii. El a cerut schimbarea
modului în care sunt învățați copiii, astfel încât să poată învăța întro „limbă” pe care o înțeleg. Elevii de astăzi sunt toți „vorbitori
nativi” ai limbajului digital al calculatoarelor, jocurilor video și
internetului [6], pe când profesorii sunt imigranţi digitali (care au
trebuit să se adapteze la noul limbaj al tehnologiei) și refugiații
digitali (ale căror locuri de muncă, mijloace de trai și vieți au fost
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perturbate

de

progresul

rapid

al

tehnologiei

informației,

automatizării și inteligenței artificiale) care folosesc un alt limbaj
(cel din era pre-digitală).
Don Tapscott (2009) a fundamentat printr-o investigaţie
empirică, pe un eșantion global care consta din 7.685 nativi digitali
proveniți din douăsprezece țări, cu vârste cuprinse între 13 și 20 de
ani, pe care i-a numit Net Generation sau Net Geners, caracteristicile
tipice nativilor digitali, fapt ce are o contribuție semnificativă la
înțelegerea modului în care nativii digitali interacționează cu
tehnologia și modului în care ei învață:
• acordă libertate și libertatea de alegere;
• le place să personalizeze lucrurile, să le facă proprii;
• sunt colaboratori naturali, care se bucură de o conversație, nu de
o prelegere;
• ei vă vor examina pe dvs. şi organizația dvs.;
• insistă asupra integrității și deschiderii;
• vor să se distreze, chiar și la serviciu și la școală;
• au nevoie de viteză, iar viteza este normală pentru ei;
• sunt inovatori și pentru ei inovarea face parte din viață;
• instinctiv se îndreaptă mai întâi către Net pentru a comunica, a
înțelege, a învăța;
• creează sau schimbă în mod constant conținuturile online;
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• se pare că se bucură de tehnologie și au poftă pentru toate
lucrurile digitale, uneori uluitoare;
• se pare că le lipsește atenția, cel puțin atunci când vine vorba de
ascultarea prelegerilor;
• prezintă semne de învățare diferenţiată;
• crescând ca nativ digital a avut un impact asupra modului în care
gândesc și chiar a schimbat modul în care este constituit creierul lor
(doi dintre cei mai inteligenți oameni de știință din domeniul
cercetării creierului uman - Stanley Kutcher și Matthew Kutcher - au
efectuat cercetări care au descoperit că creierul Net Geners s-a
dezvoltat într-adevăr diferit de cel al părinților lor, sunt cablate
diferit de cele din generațiile anterioare);
• generația nativilor digitali este mai inteligentă și mai rapidă
decât predecesorii lor;
• în educație, ei forțează o schimbare a modelului de pedagogie,
dintr-o abordare bazată pe professor pe instrucțiuni către un model
axat pe elev bazat pe colaborare;
• folosesc web-ul programabil pentru a-și crea propriul conținut,
pentru a colabora cu alții și pentru a construe comunitățile;
• nu iau doar ceea ce li se dă, ei sunt inițiatorii activi,
colaboratorii, organizatorii, cititorii, scriitori;
• nu doar observă, ci participă;
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• ei cercetează, discută, argumentează, critică, investighează,
caută și informează;
• ei caută, mai degrabă, decât săvizualizeze pur și simplu
informații. Acest lucru îi ajută să dezvolte gândirea și abilitățile de
investigație;
• le pasă de educația lor: marea majoritate consideră că este mai
important să ai o facultate astăzi decât a fost pentru părinții lor;
• pentru prima dată în civilizația noastră, copiii educă oamenii
mai în vârstă. Adulții caută copii care să-i informeze și să-i ajute cu
lucruri legate de computer (În Finlanda, guvernul a ales 5.000 de Net
Geners pentru a instrui profesorii din țară în modul de utilizare a
calculatoarelor. Pentru prima dată, într-un domeniu, elevii vor fi
profesorii și profesorii elevi);
• vor să învețe, dar vor să învețe doar ceea ce trebuie să învețe și
vor să învețe într-un stil cel mai potrivit pentru ei;
• așezarea mută în fața unui profesor nu îi atrage [5].
Problema este că Net Geners au crescut și trăiesc în secolul
al XXI-lea, dar sistemul de învățământ din multe ţări rămâne în
urmă, motiv pentru care mulți elevi nu sunt satisfăcuţi de ce le oferă
școala pentru că nu oferă rezultate pentru provocările economiei
digitale sau pentru mintea Net Gen.
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Impedimentul folosirii a două limbaje diferite (digital şi predigital), de către două generaţii diferite (nativi digitali şi emigranţi
digitali) poate fi depăşit prin alfabetizarea digitală a acestora din
urmă, aceasta constituind “condiţii sine qua non pentru progres în
societatea viitorului” [1]. Se cere a schimba modul în care predăm
și ceea ce predăm.
Nativii digitali au crescut colaborând, împărtășind și creând
online împreună informații. Prin urmare, vechiul model de învățare
nu ajută nativii digitali să învețe. Învățarea prin cooperare este mai
eficientă în creșterea performanței academice decât învățarea
individuală sau competitivă. Prin urmare, ar trebui să folosim
avantajul tehnologiilor digitale cu care nativii digitali comunică în
viața lor de zi cu zi și să-l folosim în a comunica cunoștințele de
conținut pedagogic într-un mod mai captivant.
Societatea colaborativă, bazată pe schimbul de cunoştinţe –
interconectarea crescândă a persoanelor, a echipelor şi a
organizaţiilor

creează

mari

oportunităţi

de

împărtăşire

a

cunoştinţelor pe scară largă.
Acelaşi autor (Prensky) sugerează căile de a schimba
lucrurile:
• Profesorii / educatorii ar trebui să învețe să comunice în
limba și stilul nativilor digitali;
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• Educatorii trebuie să examineze cu atenție conținutul
curriculumului „tradițional” - (citire, scriere, aritmetică, gândire
logică și istorie) și să selecteze numai conținut esențial pentru
construirea cunoașterii în era digital;
• Educatorii ar trebui să integreze conținuturi digitale și
tehnologice în predarea lor. Aceasta nu înseamnă doar hardware și
software electronic, dar include și etica, politica, sociologia, limbile
și altele conținuturi legate de acestea;
• Educatorii ar trebui să învețe conținuturi noi folosind noi
tehnologii pe care nativii digitali le cunosc, care au sens pentru
nativii digitali. Jocurile pe computer sunt o modalitate bună de a
realiza acest lucru;
• Educatorii ar trebui să înlocuiască limbajul pedagogic
tradițional cu unul contemporan, asistat de computer, terminologie,
în conformitate cu metodologia digitală native;
• Educatorii ar trebui să gândească profund și să cerceteze
modul de utilizare a computerelor și a instrumentelor electronice și
digitale în predare ca să-i ajute pe elevi să internalizeze cunoştinţele;
• Folosiți abilitățile nativilor digitali pentru a ne orienta
căutarea metodologiilor care ne pot ajuta, îmbunătăți eficacitatea în
predarea tuturor materiilor și la toate nivelurile;
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• Împărtășiți și faceți publice succesele în domeniul integrării
tehnologiei în predare și învățare [5].
Nativii digitali din sălile noastre de clasă, precum și părinții
lor imigranți digitali, așteaptă ca noi să predăm folosind
instrumentele pe care nativii digitali le înțeleg, le cunosc și preferă
să comunice. Dacă rămânem la paradigmabveche, nu vom îndeplini
aceste așteptări. Ar fi nerealist și, probabil, neînțelept ca nativii
digitali să fie învățați, să învețe și să fie evaluați folosind abordări
care erau folosite atunci când noi (emigranții digitali) am mers la
școală. Decalajul dintre generațiile culturale ar atenua eficacitatea
acestei abordări. Prin urmare, trebuie să ne educăm, astfel încât
practicile noastre pedagogice să folosească instrumente și să
vorbească limba pe care nativii digitali o înțeleg cel mai bine. Pentru
a fi un pedagog eficient în clasa secolului 21, trebuie să încorporăm
tehnologiile digitale în toate practicile noastre - predare, învățare,
evaluare și curriculum.
Schimbarea de paradigmă nu mai este o opțiune, este un
imperativ.
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DIAGNOSTICUL DIFERENȚIAL ÎN PRACTICA
LOGOPEDICĂ
Veronica TRANDAFIR, logoped, prof. dr.
Coordonator Centrul Logopedic Interșcolar, CJRAE Buzău

1.) Clarificare de concepte
Definiţie: Potrivit Dicționarului Explicativ de Logopedie:29
- Diagnostic, s.n. (< gr. diagnostkos = care cunoaște, de gnonai = a
cunoaște; engl. diagnosis) - identificarea naturii unei boli.
- Diagnostic logopedic, sint. n. (engl. logopedical
diagnosis). D.1. Reprezintă ansamblul demersurilor întreprinse de
logoped în scopul de a delimita précis tulburarea de limbaj. D.l. este
pus plecând de la o examinare complexă și corectă și va facilita
elaborarea unei terapii și a unei prognoze de început. Diagnosticarea
tulburărilor de limbaj trebuie să se integreze tabloului dezvoltării
psihice generale a copilului și interdependenței cu mediul social în
care acesta trăiește. Pentru o terapie logopedică cât mai eficientă,
este necesară stabilirea unui diagnostic diferențial nu numai între
variatele tulburări ale limbajului, ci în cadrul aceleași tulburări, prin
precizarea formelor specifice.

Dicționar Explicativ de Logopedie. (2011). Georgeta Burlea, Marin Burlea (și
colaboratorii). Iași: Editura Polirom, pag. 124.
29
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- Screening = depistare. 30 Screeningul sau depistarea
reprezintă examinarea inițială, aplicată “în masă”, care constă în
aplicarea unui ansamblu de procedee și tehnici de investigație unei
populații în scopul identificării prezumtive a unei boli, anomalii sau
a unor factori de risc. Depistare logopedică sau examinarea sumară,
selectivă se realizează în prima lună a anului școlar (la grădiniță și
școală). Pentru depistarea copiilor cu tulburări de limbaj, logopedul
va aplica o serie de probe de depistare cât mai operative, lucru
necesar pentru a asigura examinarea într-un timp scurt a unui număr
mare de copii. În cadrul acestei prime etape nu se fac referiri la
etiologia şi diagnosticul diferenţiat al tulburărilor de limbaj.
- Evaluare-diagnosticare: 1.) Evaluarea este o examinare
sistematică a valorii sau a caracteristicilor unui proces, a unui plan
de acțiune (program) sau a unui obiect. Evaluarea este parte a unui
proces decizional. Ea include emiterea unui aviz asupra valorii, prin
colectarea sistematică și analizarea informațiilor despre ea în raport
cu anumite criterii. 2.) Diagnosticarea = identificarea unei afecțiuni,
pe baza datelor clinice și a examenelor de laborator (din punct de
vedere medical).

Suport de curs de formare - ASTTRL: Aplicații PEAFC Evaluarea si Antrenarea Fluenței în Vorbire și Citit-Scris. Sesiunea: decembrie
2020 - martie 2021.
30
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- Examinarea integrală se deosebeşte de cea selectivă nu
doar prin complexitatea investigațiilor, ci și prin scopul urmărit, mai
precis: stabilirea diagnosticului diferenţial, care include delimitarea
prognosticului tulburărilor de limbaj (Guţu, 1975). Diagnosticul
diferenţial al tulburărilor de limbaj presupune analiza completă atât
a limbajului, cât şi a persoanei, studierea întregii sale personalităţi,
în caz contrar, putând să apară erori de diagnostic. De exemplu: “un
copil cu alalie fără o examinarea iniţială a dezvoltării intelectuale
poate fi confundat cu un debil mintal şi orientat greşit spre o şcoală
cu învăţământ special“31.
2.) Diagnosticul diferențial în practica logopedică
În terapia logopedică se porneşte de la stabilirea corectă a
diagnosticului diferenţial. Pentru ca acesta să poată fi stabilit corect
nu este suficient să se constate că un sunet este deficitar, ci trebuie
să se determine şi cauza. Pentru stabilirea diagnosticului diferenţial
trebuie analizate toate aspectele limbajului, mai precis: a.) aspectul
fonator (intensitatea şi direcţia undei de aer); b.) aspectul articulator
(praxia buzelor, maxilarului, a limbii); c.) aspectul auditiv (dirijarea

Suport de curs de formare - ASTTRL: Aplicații PEAFC Evaluarea si Antrenarea Fluenței în Vorbire și Citit-Scris. Sesiunea: decembrie
2020 - martie 2021.
31
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undei de aer şi capacitatea de diferenţiere fonematică); d.) aspectul
lingvistic (dezvoltarea laturii lexico gramaticale a limbajului)32.
Examinarea integrală cuprinde următoarele domenii: a.)
anamneza; b.) examenul somato-funcţional; c.) examinarea funcţiei
auditive; d.) examinarea auzului fonematic; e.) examinarea
motricităţii respiratorii; f.) ritmul acustico-motor; g.) examinarea
vocii; h.) examinarea pronunţiei; i.) pentru identificarea dificultăților
de scris/citit se vor utiliza probe de dictare, copiere, compunere,
de depistare a vitezei de citire.
Modul social și cultural al familiei este factorul cel mai
important ȋn stimularea achiziţiilor şi folosirea adecvată a limbajului.
Pentru orice copil, “baia de cuvinte”, adică mediul vorbitor din jurul
lui, este esenţială pentru activarea şi stimuarea dezvoltării lui ȋn plan
intelectual, afectiv, dar ȋn special, ȋn cel al comunicării. Aici
intervine şi regula de bază ȋn comunicarea cu copilul, care se referă
la: exprimarea corectă, clară, evitând diminutivele şi ȋn mod special,
imitarea exprimării greşite a copilului (pentru că “e drăguţ”).
Fiecare părinte ȋşi urmăreşte copilul cu mare atenţie de la
naştere şi pe toată perioada de creştere. Pe lângă dezvoltarea nativă,
copilul este interesat de joc, prin care ȋi sunt stimulate toate

Jurcău, E. și Jurcău, N. (1999). Învățăm să vorbim corect, o carte pentru copii,
educatoare, învățători, profesori, părinți și bunici. București: Editura Printex.
32
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capacităţile sale. Jocul ȋl ajută să-şi dezvolte ceea ce a ȋnvăţat, ce a
asimilat. Părintele trebuie să fie atent la nevoia de a ȋnvăţa a copilului
şi, pentru aceasta, nu trebuie să aştepte până acesta va ajunge la
şcoală, deoarece educarea şi instruirea copilului ȋncepe ȋncă de la
naştere. Mediul firesc de viaţă, familial şi familiar ȋn acelaşi timp,
impregnat de afectivitate, are avantajul unei ȋnvăţări spontane,
fireşti, graduale, mergând ȋn pas cu dezvoltarea copilului.
Să ţinem minte: copilul ȋnvaţă tot timpul! Niciun copil nu
seamănă ȋn totalitate cu un altul, copiii sunt foarte diferiţi. Ritmul ȋn
care fiecare copil acumulează, de asemenea, este diferit. Este cât se
poate de firesc, normal ca unii copii să ȋnceapă să vorbească mai
repede decât alţii. Ritmul şi perioadele de acumulare variază
considerabil. Mediul ȋn care copilul se dezvoltă, ambianţa, toate
acestea au un rol esenţial în educarea, formarea și dezvoltarea
acestuia. Inteligenţa depinde atât de componenta ereditară, dar şi de
mediul ȋn care copilul trăieşte şi se dezvoltă.
S-a demonstrat că experienţele multiple, variatele stimulări,
un mediu afectuos pot contribui la dezvoltarea potenţialului fiecărui
copil, ȋn cel mai bun mod posibil. Primii ani de viaţă au un rol foarte
important, esenţial ȋn dezvoltare, ceea ce ne determină să admitem
că nu trebuie subestimat nimic din ce s-ar putea face cu copilul mic
ȋn această perioadă.

345

“Logopedia are, prin excelenţă, un caracter aplicativ, de
prevenire şi înlăturarea tulburărilor de limbaj în vederea dezvoltării
psihice generale a persoanei, de a stabili sau restabili relaţiile cu
semenii săi, de a facilita inserţia în colectiv, de a se forma şi dezvolta
pe măsura disponibilităţilor sale. Activitatea logopedică este centrată
în special asupra copiilor nu numai datorită frecvenţei mai mari a
handicapurilor de limbaj, dar şi pentru faptul că la aceştia vorbirea
este în continuă structurare şi dezvoltare, iar dereglările apărute au
tendinţa, ca o dată cu trecerea timpului, să se consolideze şi agraveze
sub forma unor deprinderi deficitare, ceea ce necesită un efort mai
mare pentru corectarea lor”33.
Perioadele favorabile pentru o acţiune logopedică eficace
sunt preşcolaritatea şi şcolaritatea mică, deoarece la această vârstă
este mai uşor de corectat, decât la vârstele adulte, unde pot apărea
tulburări de personalitate şi de inadaptare socială. Pe baza
semnificaţiilor teoretice şi practice, obiectivele logopediei se pot
grupa astfel: 34 a.) studierea şi asigurarea unui climat favorabil
dezvoltării şi stimulării comunicării; b.) prevenirea cauzelor care pot
determina handicapurile de limbaj; c.) studierea simptomatologiei

Verza, Emil. (2003). Tratat de logopedie, volumul I. București: Editura
Humanitas.
34
Carantină, I. D. și Totolan, M. D. (2007). Psihopedagogie specială. Constanța:
Ovidius University Press.
33
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handicapurilor de limbaj şi a metodelor şi procedeelor adecvate
corectării lor; d.) cunoaşterea şi prevenirea efectelor negative ale
handicapurilor de limbaj asupra comportamentului şi personalităţii
logopatului; e.) elaborarea unei metodologii de diagnoză şi prognoză
diferenţiată în logopedie; f.) popularizarea ştiinţei logopedice şi
pregătirea familiei şi a şcolii pentru a manifesta înţelegere şi sprijin
faţă de logopat; g.) formarea unor specialişti logopezi cu o pregătire
psihopedagogică teoretică şi practic-aplicativă, care să stăpanească
terapia handicapurilor de limbaj; h.) studierea şi cunoaşterea
diferitelor aspecte ale deficienţelor senzoriale şi mentale ce
influenţează constituirea structurilor limbajului; i.) optimizarea
activităţii logopedice atât pentru terapia handicapurilor de limbaj, cât
şi pentru evitarea eşecurilor.
3.) Repere ale procesului de diagnosticare diferențială în
practica logopedică. Ce ar trebui să cunoască și să aplice
logopedul în timpul procesului de diagnosticare diferențială?
3.1. Etiologia tulburărilor de limbaj. Tulburările de limbaj
sunt determinate de acţiunea unor procese complexe care pot apărea:
a) în perioada intrauterină a dezvoltării fătului; b) în timpul naşterii;
c) după naştere.
a.) Dintre cauzele care pot acţiona în timpul sarcinii se pot
menţiona: diferite intoxicaţii şi infecţii (cu alcool, tutun,

347

medicamente, substanţe toxice); boli infecţioase ale gravidei;
incompatibilitatea factorului Rh; carenţele nutritive; traumele
mecanice care lezează fizic organismul fătului; traumele psihice
suferite de gravidă (neacceptarea psihică a sarcinii, trăirea unor stări
stresante, frămantările interioare, spasme care îşi pun amprenta
asupra dezvoltării normale a fătului).
b.) Din categoria cauzelor care acţionează în timpul naşterii
se pot menţiona: naşterile grele şi prelungite, care duc la leziuni ale
sistemului nervos central; asfixiile ce pot determina hemoragii la
nivelul scoarţei cerebrale; diferite traume fizice la nivelul aparatului
fono-articulator.
c.) A treia categorie o constituie cauzele care acţionează după
naştere; acestea pot fi: 1.) cauze organice; 2.) cauze funcţionale; 3.)
cauze psiho-neurologice; 4.) cauze psiho-sociale.
1.)

Cauzele organice pot fi la rândul lor de natură centrală

sau de natură periferică. Dezvoltarea sistemului nervos central poate
fi influenţată negativ de diferite traumatisme mecanice, care pot
afecta zonele corticale, unde se află situaţi centrii corticali
responsabili pentru diferite funcţii psihice. Cu cât zona lezată este
mai intensă şi mai profundă, tulburările de limbaj vor fi şi ele mai
complexe. De exemplu, anomaliile dento - maxilo - faciale nu permit
o participare sincronizată a tuturor elementelor verbo-motorii
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implicate în procesul vorbirii, situaţie întâlnită şi în progenie şi
prognatism, ca şi macroglosie şi microglosie. Cauzele organice de
natură periferică pot fi: infecţiile; intoxicaţiile cu substanţe chimice,
medicamente şi alcool; boli cum sunt: meningita, encefalita, oreonul,
pojarul, rujeola şi scarlatina.
2.)

Cauze funcţionale, acestea constau în funcţionarea

defectuoasă a oricăruia din segmentul limbajului, fie că este
segmentul senzorial, segmentul de recepţie al vorbirii sau segmental
motor sau efector al vorbirii al aparatului maxilo-labio-dentar.
“Cauzele funcţionale pot afecta oricare din comportamentele
pronunţării: expiraţie, fonator, articulaţie. Astfel, apar dereglări ale
proceselor de excitaţie şi inhibiţie, de nutriţie la nivelul cortexului,
insuficienţei funcţionale la nivelul sistemului nervos central,
insuficienţele auzului fonematic putând încetini dezvoltarea sa sau
pot crea dificultăţi în parcurgerea traseului normal al limbajului.”35
3.)

Cauzele psiho-neurologice se manifestă în predilecţie

la alienaţi mintali, respectiv la subiecţii cu tulburări ale
reprezentărilor optice, acustice şi la cei cu tulburări de personalitate,
respectiv cei foarte timizi sau foarte infatuaţi. Din această categorie
fac parte şi subiecţii care se supraapreciază-infatuaţii, aceste
35

Verza, Emil. (2003). Tratat de logopedie, volumul I. București: Editura

Humanitas.
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manifestări influenţând negativ structura personalităţii şi a
limbajului.
4.)

Cauze psiho-sociale. La analiză mai atentă s-a

constatat că acestea au o frecvenţă mai mare, iar efectele lor negative
afectează dezvoltarea limbajului şi intreaga dezvoltare psihică a
omului. În această categorie sunt incluse: 4.1.) metode greşite în
educaţie (iatrogeniile şi didactogeniile); 4.2.) slaba stimulare a
vorbirii în ontogeneza timpurie; 4.3.) încurajarea copilului mic în
folosirea unei vorbiri incorecte pentru amuzamentul adulţilor; 4.4.)
imitarea unor modele cu o vorbire incorectă în perioada construirii
limbajului; 4.5.) stresul şi suprasolicitări psihice; 4.6.) fenomenele
de bilingvism.
3.2. Clasificarea tulburărilor de limbaj. În logopedia
contemporană există numeroase clasificări care sunt realizate în
funcţie de diferite criterii, cum ar fi: etiologic, lingvistic, morfologic,
simptomatologic. În acest context, una dintre aceste clasificări, este
cea a profesorului E. Verza din 1982, care ţine seama de mai multe
criterii în acelaşi timp. Criteriile acestei clasificări sunt: anatomofiziologice, lingvistic, etiologic, simptomatologic şi psihologic.
Această clasificare s-a impus în literatura de specialitate europeană
a ultimilor decenii şi include următoarele “categorii de tulburări: 1.
tulburări de pronunţie sau articulaţie (dislalia, rinolalia, disartria); 2.
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tulburări de ritm şi fluenţă a vorbirii (bâlbaială, logonevroză,
tahilalia, bradilalia, aftongia, tulburări pe bază de coree, tumultus
sermonis); 3. tulburări de voce (afonia, disfonia, fonoastenia, mutaţia
patologică a vocii etc.); 4. tulburări ale limbajului citit-scris
(dislexia-alexia şi disgrafia-agrafia); 5. tulburări polimorfe (afazia şi
alalia); 6. tulburări de dezvoltare a limbajului (mutism psihogen sau
mutism electiv sau voluntar, retard sau întârziere în dezvoltarea
generală a vorbirii, disfuncţiile verbale din autismul infantil de tip
Kanner, din sindroamele handicapului de intelect); 7. tulburări ale
limbajului bazat pe disfuncţiile psihice (dislogia, ecolalia,
jargonofazia, bradifazia)”.36
O asemenea clasificare este importantă nu numai pentru
activitatea de cunoaştere şi terapia logopedică, dar şi pentru diagnoza
şi prognoza tulburărilor de limbaj. Diagnosticul corect permite
stabilirea

metodologiei

de

lucru

adecvate

subiectului,

individualizarea terapiei şi în funcţie de particularităţile psihice ale
subiectului, vârstă şi sex, se va realiza distribuirea subiectului în una
dintre grupele de terapie organizate de logoped la cabinet.

Verza, Emil. (2003). Tratat de logopedie, volumul I. București: Editura
Humanitas.
36
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3.3. O altă clasificare: Tulburările specifice de limbaj și
vorbire (F80)37: se constituie într-o categorie distinctă a tulburărilor
psihologice de dezvoltare; nu au drept cauză: afectarea sistemului
nervos, dizabilitățile senzoriale, dizabilitatea intelectuală, factorii de
mediu; se pot însă asocia cu dificultățile specifice de învățare,
tulburările emoționale și comportamentale. Conform ICD-10,
tulburările specifice de limbaj și comunicare sunt discriminate astfel:
-

F80.0 - tulburarea de articulare a sunetelor vorbirii

(copilul articulează deficitar sunetele vorbirii în raport cu vârsta
acestuia, dar nu prezintă alte întârzieri în dezvoltarea cognitivă sau
în dezvoltarea limbajului): a.) sunt incluse: - tulburările de pronunție,
tulburările fonologice, dislalia, tulburările lalației; b.) sunt excluse: tulburările de articulare cauzate de afazie, dizabilitatea auditivă,
apraxia, tulburările limbajului expresiv și receptiv, dizabilitatea
intelectuală.
-

F80.1 - tulburarea limbajului expresiv (copilul

prezintă abilități de utilizare a limbajului expresiv sub nivelul vârstei
lui cronologice, în timp ce demonstrează un nivel corespunzător al
abilităților lingvistice receptive; tulburarea de pronunție a sunetelor
nu este o condiție diagnostică): a.) sunt incluse: - disfazia și afazia
Suport de curs de formare - ASTTRL: Aplicații PEAFC Evaluarea si Antrenarea Fluenței în Vorbire și Citit-Scris. Sesiunea: decembrie
2020 - martie 2021.
37
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de dezvoltare, forma expresivă; b.) sunt excluse: - disfazia, afazia,
dizabilitatea intelectuală, mutismul electiv, tulburarea pervazivă de
dezvoltare, tulburarea limbajului receptiv.
-

F80.2 - tulburarea limbajului receptiv (copilul

prezintă abilități de comprehensiune verbală sub nivelul vârstei lui
cronologice. În majoritatea cazurilor, tulburările receptive sunt
însoțite și de tulburări în planul abilităților expresive și de tulburări
de pronunție): a.) sunt incluse: - disfazia și afazia de dezvoltare,
forma receptivă, afazia Wernicke de dezvoltare; b.) sunt excluse: disfazia, afazia, dizabilitatea intelectuală, mutismul electiv,
tulburarea pervazivă de dezvoltare, tulburarea limbajului expresiv,
întârzierea în achiziția limbajului pe fondul dizabilității auditive,
afazia dobândită cu epilepsie (Landau Kleffner).
-

F80.3 - afazia dobândită cu epilepsie (Landau

Kleffner). Aceasta se instalează după ce copilul a înregistrat o
dezvoltare tipică a limbajului. Implică deteriorarea atât a abilităților
lingvistice expresive, cât și a abilităților lingvistice receptive, fără
afectarea funcțiilor cognitive. Modificările pe EEG sunt prezente în
toate cazurile, iar în anumite cazuri afazia se poate asocia cu crizele
epileptice. Deteriorarea funcțiilor lingvistice este episodică (de
la câteva zile până la câteva săptămâni), iar acest tip de afazie se
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instalează în perioada 3–7 ani. Din această categorie sunt excluse
afazia, autismul și tulburarea dezintegrativă a copilăriei.
-

F80.8 - alte tulburări de dezvoltare a limbajului și

vorbirii (în această categorie ICD-10 listează sigmatismul);
-

F80.9 - alte tulburări de dezvoltare a limbajului care

nu pot fi specificate (în această categorie intră tulburările de
dezvoltare a limbajului care nu întrunesc criterii categoriale). ICD10 listează și alte tulburări, cum ar fi:
-

F 81 - tulburările specifice ale abilităților școlare

(tulburarea specifică specifică de citire, tulburare specifică de
scriere, tulburarea specifică a calculului matematic, tulburările mixte
ale abilităților școlare, alte tulburări ale abilităților școlare);
-

F 82 - tulburările specifice de dezvoltare motorie

(tulburările de coordonare motorie, dispraxia);
-

F 83 - tulburările mixte de dezvoltare (sunt

combinații ale tulburărilor de la F80, F81, F82 și care de obicei se
asociază și cu disfuncții cognitive);
-

F 84 - tulburările pervazive de dezvoltare (acestea

presupun deficite în stabilirea de relații sociale și tulburări de
comunicare: autismul infantil, autismul atipic, sindromul Rett,
sindromul Asperger etc.). În categoria a V-a a tulburărilor mentale și
comportamentale, subcategoria tulburărilor comportamentale și
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emoționale cu debut în copilărie sau a adolescență (F 90 -F 98) sunt
delimitate și următoarele tulburări de limbaj și comunicare:
-

F94.0 - mutismul electiv (această tulburare presupune

abilități sociale deficitare, copilul reușind să demonstreze abilități
comunicaționale funcționale doar în anumite situații, iar în altele se
instalează imposibilitatea comunicațională). Mutismul electiv face
parte din categoria tulburărilor de funcționare socială cu debut în
copilărie și adolescență, aceste tulburări având mediul ca factor
declanșator sau de menținere a deficitelor. Prin urmare, aceste
tulburări trebuie deosebite de tulburările pervazive de dezvoltare,
unde implicațiile sociale sunt o rezultantă a deficitelor biologice
constitutive.
-

F 95 - boala ticurilor (aceasta include și ticurile

verbale, vocalizele, repetițiile de silabe și cuvinte).
-

F 98 - alte tulburări emoționale și comportamentale

cu debut în copilărie și adolescență (aici este inclusă bâlbâiala,
tulburarea de ritm și fluență, tulburările de alimentație ale copilului).
Principalele categorii de tulburări de limbaj după DSM 5
sunt: a.) tulburările de limbaj (speech disorders); b.) tulburarea
sunetelor vorbirii/fonemelor (speech sound disorder); c.) tulburarea
de fluenţă cu manifestare la copil (bâlbâială) (childhood-onset
fluency disorder - (stuttering); d.) tulburarea de comunicare socială
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(pragmatică) (social pragmatic communication disorder); e.) alte
tulburări nespecificate de limbaj. Diverse alte tipuri de clasificări ale
tulburărilor de limbaj pot fi următoarele:
-

Clasificarea clinico-pedagogică: se orientează asupra

unui ansamblu de criterii psiholingvistice și clinice, rolul conducător
revenind criteriilor psiholingvistice;
-

Clasificarea

psihologo-pedagogică:

evidențiază

componenți structurali ai limbajului (latura fonetică, vocabularul,
structura gramaticală); aspectele funcționale ale vorbiri; intercalarea
formelor de limbaj (oral și scris);
-

Clasificarea pedagogică:1.) tulburări fonetice; 2.)

tulburări fonetico-fonematice; 3.) tulburarea globală de limbaj.
-

Clasificarea logopedică: - clasificarea tulburărilor de

limbaj după Guțu M. 1978:
-

Criteriul anatomo- fiziologic: 1.) tulburări ale

analizatorului verbomotor, verboauditiv; 2.) tulburări centrale sau
periferice; 3.) ulburări organice sau funcționale.
-

Criteriul structurii lingvistice afectate:1.) tulburări de

voce; 2.) tulburări de ritm și fluență; 3.) tulburări ale structurii
fonetico - fonematice; 4.) tulburări complexe lexico-gramaticale; 5.)
tulburări ale limbajului scris.
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-

Criteriul

periodizării,

în

funcție

de

apariția

tulburărilor de limbaj, clasificare în funcție de: a.) perioada
preverbală (pâna la 2 ani); b.) perioada de dezvoltare a vorbirii (2-6
ani); c.) perioada verbală (peste 6 ani).
-

Criteriul psihologic, clasificare în funcție de: a.)

gradul de dezvoltare a funcției comunicative a limbajului; b.) devieri
de conduită și tulburări de personalitate. Pentru aprofundarea
informațiilor privind clasificarea tulburărilor de limbaj și de vorbire,
logopedul poate consulta și clasificările propuse de ASHA în 2015.
4. Concluzii:
✓ Orice copil achiziționează în primii ani de viață regulile de
bază ale limbajului la care este expus.
✓ Învățarea convențiilor adulților în clasificarea fenomenelor
realității este o temă dificilă și complexă.
✓ Dezvoltarea copilului nu se întâmplă în salturi, dar este o
tranziție de la gesturi la primele cuvinte, de la lexic la prima
gramatică.
✓ Limbajul

se

construiește

în

interiorul

unei

relații

semnificative cu adultul.
✓ Achiziționarea comunicării și a limbajului este puternic
condiționată de capacitatea adultului de a interpreta și răspunde la
semnalele copilului.
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✓ Perioada preșcolară, dar și cea şcolară mică reprezintă
perioade de dezvoltare a limbajului foarte importante, complexe şi
cu implicaţii profunde în comportamentul general al copilului.
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INTERVENȚII TEORETICO-PRACTICE ÎN PROCESUL
DE CONSILIERE A EULUI
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Summary. This article addresses the essential problems the
human Ego encounters in its development and formation. These
problems, for their part, have become for the author a starting point
for the analysis of certain methodological aspects of psychological
counselling of the human Ego.
Cuvinte cheie: Eul, consiliere, mecanismele de apărare ale
Eului, regresie, integrare, individuație.
359

O primă apariție și manifestare verbală a Eului în copilărie
reprezintă un adevărat eveniment, atât pentru copil cât și pentru
adulții din preajma lui. Eul este paradigmă și sintagmă concomitent,
care le vor însoți pe individ pe tot parcursul vieții. La nivelul simțului
comun Eul este asociat individului și/sau personalității de ansamblu.
Omul naiv, în egală măsură, nu face vre-o distincție dintre eul său și
personalitatea sa. Afirmația uzuală ”eu sunt personalitate” nu poate
fi pusă la îndoială. O analiză mai detaliată a celor două categorii near putea conduce spre o concluzie diferită de cea, care persistă la
nivelul simțului comun.
J.Lusseyran distingea două Euri: unul dobândit/moștenit și
altul – edificat pe parcursul vieții individului. Celui moștenit îi revin
numele părinților și al strămoșilor, eventual averea acestora, funcțiile
inconștientului etc. Celui de-al doilea Eu îi revine marea misiune de
a se constitui pe sine în bază elementelor moștenite, suportului celor
din preajmă și a propriului efort [1, 2006].
Eul ca formațiune psihosocială este prezent în lucrările celor
mai de vază psihologi ai contemporanității. Literatura de specialitate
abundă, îndeosebi de analiza conținuturilor Eului, de descrierea
elementelor constitutive ale acestuia, - începând cu lucrările
pionerului psihologiei contemporane W.James [2, 1991] și
finalizând cu asemenea lucrări de sinteză ca cea a Robert B.Burns
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[3, 1981]. În cercetările psihologice din spațiul sovietic și cel exsovietic o atenție deosebită erau acordate acelor elemente ale eului,
care într-un fel sau altul sunt asociate auto-aprecierii, imaginii de
sine, stimei de sine etc.
Cercetările psihologice, axate pe descrierea elementelor
constitutive ale Eului oferă, mai degrabă o imagine statică a
formațiunii analizate. Este firesc să ne întrebăm: de unde ”vine” Eul
și încotro ”se mișcă” el; de asemeni, - care este rolul Eului în viața
subiectului.
Un răspuns la prima întrebare ni-l oferă S.Freud, odată cu
prezentarea celei de-a două teorie a sa. Eul, în opinia lui S. Freud, se
instituie ”prin diferențierea topografică cu Sinele”. Astfel spus, Eul
reprezintă o formațiune modelată în cadrul proceselor de maturare și
educare a individului din contul – inițial – a unor conținuturi
inconștiente. Vectorul esențial al mișcării Eului este autonomia.
Aceasta de la urmă poate fi doar una relativă deoarece eul este mereu
atras în conflicte cu Sinele și Supra-eul, dar și în conflictele dintre
elementele interne a celor două formațiuni topice [4, 1989].
Pot fi aduse o sumedenie de afirmași pro și altele contra
teoriei lui S. Freud cu referință la originea Eului. Pentru un psiholog
consilier acest lucru nu este unul esențial. Noi considerăm, că Eul

361

apare aidoma unui insight, grație identificărilor cu persoanele din
mediul imediat.
Aceeași abordare reducționistă se regăsește și în analiza
aspectelor dinamice ale Eului. Acestuia ăi revine, în cea de-a două
topică a lui S. Freud rolul de pol defensiv al personalității, adică de
activare a mecanismelor de apărare. Eul uman nu este preocupat doar
de apărare și menținere a unui echilibru psihoemoțional. El, în mod
firesc este antrenat într-un proces permanent de însușire,
achiziționare și realizare a unor multiple funcții, necesare pentru
adaptarea subiectului la sine și la lumea înconjurătoare. Tot odată
Eul este nevoit, de fiecare dată, să aleagă: să evolueze în timp și în
spațiu, sau să stagneze. Anume acest aspect al dinamicii Eului a fost
adus în centrul atenției psihologilor, în special a psihologilor
practicieni, de către cunoscutul savant C.G.Jung. Evident, este vorba
despre acel proces al individuației, pe care-l poate parcurge Eul: de
la un Eu egocentric descris de către J. Piaget până la un Eu, care să
întruchipeze înțelepciunea, unor persoane avansate în vârstă. Anume
acest aspect reprezintă un interes deosebit pentru acei psihologi
practicieni care sunt tentați, pe de o parte, - să se implice în activități
de consiliere, cu persoanele de diferite vârste, având astfel
posibilitatea de a urmări eventuale evoluții ale Eului în timp. Cu
adevărat sunt impresionante acele transformări, care se produc la
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nivelul Eului acelor persoane, care grație insistenței lor, urmează un
travaliu de asistență psihologică pe parcursul a 3-4 sau și mai mulți
ani.
Putem fi de acord cu poziția lui S.Freud cu privire la
aspectele economice ale Eului, acestea manifestând-se ca un factor
de legătură a proceselor psihice. Supoziția în cauză conduce spre
ideea de funcționalitate a Eului. În opinia lui S.Freud Eului îi revin
asemenea funcții ca controlul mutilitâții și percepției, proba realității,
anticipația, coordonarea proceselor mentale, gândirea rațională, la
fel și acțiunile defensive [4, 1989].
La fel și F. Perls a enumerat la rândul său un șir întreg de
funcții ale Eului,unele din ele diferite de cele enumerate deja [5,
2000]. Câteva din acestea au o semnificație deosebită în activitatea
de consiliere. Ne referim aici la acei consilieri care, care au curajul,
dar si insistența de aborda în procesul de consiliere, Eul și/sau
personalitatea de ansamblu a celor consiliați. Cu regret, majoritatea
absolută a specialiștilor chiar și cu nume răsunătoare au fost și sunt
axați pe soluționarea unor probleme particulare, care, de regulă
reapar de fiecare dată deghizate sub alte forme și alte măști. Chiar și
atunci când autorii

folosesc expresii de genul ”strategii

psihoterapeutice” este vorba, de facto de soluționarea unor sau altor
probleme izolate! [6, 272].
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Considerăm că o autentică strategie de intervenție
psihoterapeutică poate avea loc doar în cazul unui proces de durată,
proces orientat spre edificarea Eului – în toate acele funcții
primordiale, care săi asigure cea mai optima adaptare – la sine, la
nevoile sale și la mediu.
Revenind la funcțiile Eului descrise de către F. Perls credem
că e cazul să menționăm, în primul rând, funcția de administrator al
Eului. Astfel spus funcția de integrare a acțiunilor organismului
și/sau a subiectului în ansamblu. Este acea funcție, care în opera lui
C.G.Jung vizează travaliul esențial al vieții unui om - procesul de
individuație. Diferența dintre modalitățile de abordare a acestei
funcții la cel doi savanți rezidă în limitele de implicare sau de
extensie a Eului în situația subiectului vieții. La F.Perls aceste limite
se rezumă, de facto, la conștiința/percepție și într-un fel sau altul, la
inconștientul refulat/reprimat. Procesul de individuație - unul din
elementele cheie ale teoriei lui C.G.Jung, urmărește ”intervenția”
Eului în cele mai profunde ”hățișuri” ale inconștientului și integrarea
acestora în așa numită formațiune a Sinelui. Evident locul și rolul
principal în această formațiune îi revine Eului.
Unul din obiectivele majore a psihologilor-practicieni
preocupați de problematica Eului este orientat spre edificarea Eului,
integrității și coerenței Eului. În mod obișnuit acestui obiectiv îi
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precede ideea de clivaj/splitare a Eului. De fapt, un real clivaj al
Eului are loc doar în cazurile instaurării unor patologii psihice. În
rest, sunt acele cazuri, care demonstrează că Eului unui sau altui
subiect nu i-a reușit să integreze la momentul consilierii, anumite
formațiuni: emoționale, cognitive și/sau comportamentale. Eul
oricărui individ oscilează de la apariție sa și până la apusul său întrun sistem triontic: Eul, pozitiv, Eul negativ și Non-Eul [7, 1999].
Oricine este tentat să-și nege aspectele și manifestările negative și
să-și afișeze cele pozitive (cu anumite excepții!). Iar ”Non-Eul” este
utilizat, fie verbal, fie comportamental, de fiecare dată atunci când
subiectul urmărește distanțarea/detașarea de anumite lucruri,
evenimente etc. Oricum, ”ieșirea” din acest ”triunghi”, perpetuat la
nesfârșit, se realizează de fiecare dată prin una din doar trei
modalități generale: regresie,”punerea în aplicare a mecanismelor de
apărare, schimbarea și astfel, edificarea unui Eu mai avansat, mai
eficient și mai adaptat.
Cu o regresie adevărată se confruntă de regulă persoanele
avansate în vârstă sau cele care trec printr-o perioadă dificilă de
viață. Eul lor actual și matur se retrage într-un Eu mai timpuriu și
infantil. Ori Eul personal abandonează o poziție, masculină sau
feminină, în favoarea celui opozante, (cu excepția procesului
obiectiv de enantiodromie!)

365

Consilierea persoanelor ”regresive” urmează să i-a în calcul
mai multe aspecte: gradul de regresivitate, (respectiv acel Eu din
trecut, care a înlocuit Eul actual), modificările semnificative,
produse în structura subiectului/personalității (motivații, scopuri,
comportamente), problemele pe care subiectul încearcă să le evite
prin respectiva regresie.
Cea mai optimă abordare a regresiei personalității în cadrul
consilierii poate fi gestalt-terapia. Revenirea la un Eu anterior,
deseori puieril, înseamnă o restrângere, o îngustare a personalității.
Înseamnă o reducere a propriei zestre psihologice, a propriului
potențial, necesar pentru a face fața unor sau altor situații.
Concomitent, această restrângere a Eului e un semnal/simptom al
eschivării subiectului de la acea responsabilitate, de care trebuie să
dea dovadă Eul actual.
În teoria lui F. Perls există ideea de granițe ale Eului. Acestea
pot fi stabile și rigide. Așa se întâmplă în situația persoanelor cu
caracter obsesional. Aceste persoane dau dovadă de un Eu inflexibil,
împietrit. Granițele Eului subiectului eficient, dinamic (și în sensul
evoluției sale) ar trebui să fie, în opinia lui F. Perls, flexibile. Iar
această flexibilitate poate fi realizată prin intermediul identificărilor
după modelul ”figura – fundal”.
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Tehnicile de lucru pot fi foarte variate. Însă în cazurile de
regresie reală atenție a specialistului urmează să fie orientată spre
două aspecte: inflexibilitatea granițelor Eului și reducerea câmpului
de explorare a realității. Cu referință la cel dintâi aspect: se poate
afirma, că persoana consultată (ca și oricare altcineva) are dreptul
firesc de a reveni la un Eu anterior. Doar însă situațional! Pentru ași reîncărca ”bateriile” emoționale. A reveni la un Eu anterior, astfel
spus la o subpersonalitate din cadrul Eului actual, nu înseamnă a
rămâne acolo pentru restul vieții. Este bine venită, la această etapă
de consiliere, punerea în aplicare a tehnicilor, axate pe modelul
”figura – fundal”. De aici încolo, procesul de consiliere urmează să
fie orientat spre cel de-al doilea aspect menționat, și anume, - lucrul
cu ”spațiile” de explorare a mijloacelor disponibile din partea
persoanei consultate. Un Eu actual sau un Eu în dinamică are mult
mai multe mijloace, posibilități, resurse pentru a face fața propriilor
nevoi și a exigențelor mediului. Pentru aceasta sunt binevenite
tehnicile, legate de cultivarea încrederii în sine, a spiritului critic
versus celui anti-critic și în mod obligatoriu – a experimentului, mai
exact a experimentării în diverse situații de viața. Nu neapărat în
baza unor algoritmuri rigide. Deseori mult mai eficientă, se poate
dovedi a fi modalitatea tatonării și improvizării.
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Anterior am menționat, că regresiile propriu-zis se întâlnesc
doar în anumite cazuri, sau circumstanțe. La modul cel mai frecvent
așa numitele ”regresii” se dovedesc a fi diverse variante ale unor sau
altor imaturități sociale, psihoemoționale sau

cognitive ale

persoanelor consultate. O simplă anamneză, un interviu structurat pe
una din dimensiunile menționate pot aduce în prim plan o stagnare,
eventual o fixare a Eului la una din fazele anterioare vârstei sale
cronologice. ”Fata mamei”, ”Fata tatălui”, ”Fetița răsfățată”, ”Fetița
capricioasă” reprezintă doar o parte din acele Euri, depistate la
femeile consultate, care au ajuns la vârstă de 40 ani sau mult după
40 ani. Chiar dacă în spațiul public ele încearcă să producă impresia
unor persoane mature și solide, în cel privat una din
subpersonalitățile menționate își rezervă guvernare absolută în
relațiile cu cei apropriați. De fapt, anume caracterul relațiilor cu cei
apropriați este o ”hârtie de turnesol” pentru depistarea maturității sau
imaturității Eului, corespunderii Eului situației sociale, situației de
vârstă, etc. Masca ”îmbrăcată” în spațiul public se dovedește a fi,
deseori, - o ficțiune. Cu asemenea persoane urmează de lucrat în
procesul de consiliere doar în contextul unor terapii experiențiale.
Nu este simplu de loc. Procesul de socializare la maturi, îndeosebi al
socializării psihoemoționale este mult mai dificil, decât în prima
parte a vieții.
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În cazul persoanelor cu retard psihoemoțional se atestă atât
un egocentrism accentuat, cât și un egoism infantil pregnant.
Mecanismele de apărare ale Eului în procesul de consiliere a acestor
persoane gravitează în jurul acestor două formațiuni. Incapacitatea
lor de a ieși din propria ”cochilie”, din propria zonă de confort, de a
percepe și înțelege lumea din preajmă din diverse perspective este
cu mult sub nivelul așteptărilor sociale. Empatia, simpatia, atenția
acordată celor din jur sunt acele lucruri simple, tot odată - suficient
de complicate pentru ei, pe care urmează să le achiziționeze în cadrul
unor activități experiențiale. La o primă etapă de consiliere
persoanele în cauză trebuie să fie orientate spre acumularea unor noi
experiențe, legate de percepția reală a Celuilalt, de înțelegere, de
acordare, în mod dezinteresat, a unor suporturi celuilalt; astfel spus,
de decentrare a Eului. Un indice palpabil al avansării Eului persoanei
consultate în această ordine de idei este plăcerea trăită de către a ea,
a unor noi percepții, descoperiri cu referire la cei apropriați, a unor
comunicări mai sincere, mai autentice. Următorul pas în consilierea
persoanelor cu retard psihoemoțional urmează să fie orientat spre
modalitățile/mecanismele de achiziționare a unor noi experiențe. Și
din nou, modelul ”figura – fundar” poate fi unul destul de eficient.
Elaborarea unui gestalt pozitiv prin amplificarea unei figuri
pregnante de la o situație la alta, finalizarea completă a acestui
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gestalt, astfel, încât următorul gestalt să aibă ca punct de plecare
precedentul ca model: de ”cum trebuie de acționat”, în loc de ”ce
trebuie de făcut”.
Consilierea Eului, asociat unor probleme de incoerență și
integritate urmează să fie axată pe lucrul cu mecanismele de apărare
ale Eului. Non-integritatea Eului sau a personalității traduce, de
fiecare

dată,

o

neacceptare

au

unor

proprii

conținuturi

psihocomportamentale. Ceea ce nu recunoaște și nu acceptă Eul ca
parte componentă a sa poate fi orice: nevoi/trebuințe, vise/reverii,
emoții/sentimente, dorințe, așteptări, aspirații, comportamente, etc.
Iar ceea ce-l ”ajută” pe individ să înstrăineze respectivele formațiuni,
sunt mecanismele de apărare ale Eului. Printre cele mai frecvente
mecanisme, cu care se confruntă psihologii consilieri, sunt negarea,
proiecția și raționalizarea. Mecanismul proiecției este unul universal.
Acest mecanism se regăsește în topul celor mai ”preferate”
mecanisme în orice relație. La persoanele cu o mentalitate plată, sau,
folosind expresia cunoscutului psiholog E.Fromm, la persoanele
”monocerebrale” prevalează, de obicei mecanismul negării [8,
1994]. Persoanele cu o mentalitate mai sofisticată manifestă, mai
des, diverse raționalizări. În cazul negărilor persoanele consultate nu
recunosc propriile conținuturi psihocomportamentale, acestea fiind
totalmente înstrăinate. În celălalt caz – cel al raționalizărilor, se
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creează impresia că cei consiliați recunosc apartenența unor
formațiuni, însă (de fiecare dată ”însă”, ”fiindcă”, ”pentru că”) cauza
apariției formațiunilor respective, caracterul ”temporal” al acestora
sunt atribuite circumstanțelor, celor din preajmă etc. În consecința
conținuturile menționate sunt la fel înstrăinate ca și în cazul
negărilor. Lipsa umorului, sau prezența unui umor plat pot fi
simptomatice pentru cei, la care ponderea mecanismelor analizate e
masivă. Este necesar, în acest context un eventual avertisment
(pentru specialiști): să nu se confunde simțul umorului cu cel al
sarcasmului, acesta de la urmă fiind tipic pentru persoanele
împovărate de raționalizări.
Proiecția, ca mecanism de apărare a Eului, are un caracter
omniprezent. Ea poate fi conștientă sau inconștientă, negativă sau
pozitivă, ”reală” sau cu scop de manipulare, etc. Obiectivul urmărit,
însă, este unul și același – atribuirea (”punerea pe umerii”) celor din
preajmă a unor emoții, obișnuințe, fapte nerecunoscute și/sau
neacceptate la sine.
În procesul de consiliere a unui Eu dezintegrat (în scopul
integrării acestuia) pot fi utilizate diverse metode și tehnici.
Selectarea și aplicarea acestora vor depinde atât de orientarea
teoretico-aplicativă a specialistului, cât și de unicitatea
consiliat.

celui

Indiferent de aceasta, un prim pas în acest gen de
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consiliere trebuie să conducă spre recunoașterea și acceptarea de
către persoana consiliată a conținuturilor înstrăinate. Integrarea
formațiunilor înstrăinate în aria de instrumentare a Eului poate fi
realizată cu succes doar în contextul unei re-inventarieri ale acestora.
Nicidecum a debarasării de conținuturile neplăcute. Să reținem, că
un conținut psihic înstrăinat nu e doar oarecare reprezentare sau
trăire. El, acest conținut e și un anume cuantum de energie. Iar
energia psihică, - percepută ca un dat, - nu este nici pozitivă, nici
negativă. Fiind canalizată spre anumite drivere, conștiente sau
inconștiente, ea i-a forme fie constructive fie destructive. Cazul
agresivității pare a fi cel mai potrivit exemplu în această ordine de
idei. Agresivitatea mobilizatoare în muncă, și agresivitatea
destructivă în relații au la origini una și aceeași energie fără de careva
valențe strict delimitate.
Prin urmare re-inventarierea unui element înstrăinat Eului
urmează să actualizeze două aspecte importante ale acestuia – a)
energia elementului psihic, natura acestei energii; b) modalitățile de
transformare a acestei energii în drivere constructive prin
intermediul unor ocupații/ activități reale.
O asemenea abordare a conținuturilor înstrăinate în procesul
de consiliere este valabilă, în primul rând, pentru așa numitele
complexe. Energia unui sau altui complex nerecunoscut nu este doar

372

refulată de către individ; fiind înstrăinată, ea este ”programată” să
acționeze împotriva unor manifestări utile ale persoanei. Formula
”Doresc să mă debarasez” de complexe ”este reală” pentru
persoanele naive, neinițiate, în special, în consilierea analitică. Or,
integrarea unui sau altui complex, subordonarea acestuia Eului
trebuie să demareze cu recunoașterea și acceptarea lui ca element
constituant al subiectului; și să continuă cu investirea/consumarea
energiei acestui complex în situații adecvate. Chiar și timiditatea, cu
simptomele ei neplăcute pentru ”posesor” (”roșeața obrazului” etc.)
poate fi utilizată cu folos în anumite situații de viață.
Integrarea altor formațiuni (emoții, reprezentări, experiențe
neacceptate) poate fi realizată conform aceluiași scenariu. Cele mai
eficiente tehnic de integrare a formațiunilor înstrăinate sunt cele, ce
fac parte din terapiile experiențiale. A experimenta ”cu elementele
înstrăinate”, - în diverse situații, a le obișnui, atât la nivel de
percepție cât și comportament, a tatona eficiența lor de la caz – e o
condiție majoră a subordonării/constelării lor Eului.
Sunt mai dificile pentru procesul de consiliere acele cazuri,
în care Eul este captivul unei formațiuni psihice, respinse sau
neconștientizate plenar de către individ. Este necesară, în asemenea
situație o analiză minuțioasă ale ambelor formațiuni: a Eului și ale
celei, instaurate în prim planul psihismului și comportamentului.
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Analiză, la rândul ei trebui să fie succedată de un travaliu asiduu de
restabilire, pas cu pas, a funcțiilor Eului: funcțiilor de coordonare, de
control, corelare a diferitor formațiuni psihocomportamentale ale
subiectului. Cea mai importantă funcție a Edului fiind totuși cea a
asumării responsabilității. Obnubilarea Eului de către o formațiune
secundară și doar în parte conștientizată se soldează, de regulă, și cu
abdicarea de la responsabilitate personală. Obnubilarea Eului este
resimțită/percepută de către persoană și cei din preajmă ca o
îmbolnăvire. Fie că e vorba de o depresie, fie de diverse forme de
somatizări.
Mecanismul esențial, prin care ”bolnavul” se eschivează de
la responsabilități este fuga în boală. Cultivarea încrederii Eului în
sine a acestor persoane poate fi unul din traseele esențiale ale
consilierii. Aici la fel pot fi eficiente tehnicile experiențiale. Una din
acestea, ar consta în acordarea de către acest ”bolnav” a unui suport,
(de durată) altor bolnavi, - reali sau fictivi. Astfel, subiectul poate
valorifica șanse mai palpabile de a se ”scoate” pe sine din boala și
de a-și consolida Eul. Recunoaștem, acest proces e destul de dificil
și de durată.
Consilierea Eului persoanei, care se regăsește pe sine într-o
situație de impas, grație căutărilor de noi orizonturi urmează să fie
orientată spre însușirea/cultivarea mecanismelor procesului de
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individuație. Un Eu amplasat într-o permanentă dinamică, evoluție
are nevoie de alimentare. De la sine înțeles, cunoștințele, experiența
și multe altele din exteriorul Eului sunt importante pentru procesul
de edificare a Eului. Resursele energetice, se află însă pe interiorul
subiectului. Acestea sunt legate de conținuturile inconștiente mai
profunde, decât cele ce sunt asociate complexelor, emoțiilor sau
reprezentărilor refulate. Un Eu al unei persoane de vârstă a treia întro variantă optimă/ideală urmează traseul înțelepciunii, și nu cel al
răzvrătirilor sau capriciilor, ca la vârstă adolescentă. Cu regret, mulți
vârstnici devin mai nostimi, naivi și capricioși, decât cei de vârste
mai timpurii.
Individuația nu e o țintă în evoluția Eului, ci un proces
continuu de devenire, de edificare. Individuația urmărește, de fapt,
schimbarea personalității. Această schimbare, pe care C.G.Jung a
numit-o funcție transcendentă, este posibilă doar prin intermediul
conștientizării și ordonării inconștientului [9, p.220-221]. Un rol
deosebit în procesul de consiliere a Eului la acest nivel revine viselor
și fanteziilor persoanelor consiliate. Anume visele și fanteziile sunt
adevărații soli care reprezintă inconștientul. Visele și fanteziile oferă
conținuturi, care de regulă se regăsesc în contrast și/sau apoziție cu
conținuturile conștiinței. În mod firesc orientările/tendințele
conștiente ale Eului sunt opuse orientărilor inconștientului. Spre
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exemplu, o orientare extravertită a Eului este completată de orientare
introvertită a inconștientului. În așa fel, psihismul uman realizează
un echilibru pe interior. Aceste tendințe – conștientă si inconștientă,
regăsindu-se în confruntare una cu alta creează nu doar disconfort
psihic, ci și nevroze, sau chiar și psihoze.
Integrarea tendințelor inconștientului poate fi demarată în
cadrul proceselor de analiză și interpretare a fanteziilor și viselor
celor consiliați, dacă e cu putința și a produselor activităților artistice
ale acestora. Deseori, însă, analiza și interpretarea conținuturilor
viselor și fanteziilor se dovedesc a fi puțin eficiente. Trăirea
nemijlocită a unor fantezii în cadrul unor ședințe de consiliere sau în
afara lor, relatările pe marginea acestor trăiri au efecte mult mai
relevante pentru aproprierea Eului de conținuturile inconștientului.
Metoda imaginației active propusă și utilizată de către C.G.Jung a
servit ca punct de plecare pentru ulterioarele elaborări în domeniul
art-terapiei, simbolo-dramei, terapiei prin intermediul dramei, etc.
Imaginația activă, în accepțiunea lui C.G.Jung reprezintă,
prin analogic cu metoda asociațiilor libere verbale a lui S. Freud o
asociere liberă de imagini [9, 1998]. În procesul de actualizare și
trăire nemijlocită a fanteziilor individul este montat să se
”concentreze” într-un punct/centru, într-o poziție de persoană terță.
Este un centru virtual, care însă îi poate permite persoanei să se
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distanțeze

atât

de

controlul/implicațiile

Eului,

cât

și

a

inconștientului. Totodată, - să rămână participant al acțiunilor,
faptelor care derulează în cadrul fanteziei actualizate. Varianta
imaginației active, utilizate de către C.G.Jung, este dificilă, în sensul
utilizării, nu doar pentru majoritatea celor consiliați, ci si pentru acei
specialiști care sunt antrenați în explorarea inconștientului
solicitanților de asistență psihologică.
În simbolo-drama lui Hanscarl Leuner imaginația activă nu
mai reprezintă o asociere liberă de imagini, ci asociere mai mult sau
mai puțin dirijată de imagini/simboluri. Dirijarea demersului
fanteziei este condiționată de una din temele elaborate și
fundamentate de către H. Leuner. Evident, pe interiorul unei și
aceleași teme diferite persoane au fantezii diferite [10, 1996].
Într-o lucrare dea lui John O. Stevens se conțin mai multe
exemple de experimentare a unor persoane cu propriile fantezii în
parametrii temei ”O tufă de trandafir” [11, 2002]. Pe parcursul, sau
la finele acestora trăiri ale fanteziilor frecvent au loc ”întâlniri”
uluitoare

ale

conștiinței

indivizilor

cu

figurile/simbolurile

inconștiente. Întâlnirile respective conduc, în variantele optime de
consiliere spre o răsturnare a unor trăiri, percepții sau idei ale
persoanelor consiliate. Un exemplu elocvent în această privință îl
reprezintă lucrul cu tema ”Peștera”. La cei, care descoperă
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figuri/simboluri necunoscute prin intermediul temei desemnate, se
produce, de regulă o metamorfoză neobișnuită a unor conținuturi
luminoase, terifiante și înfricoșătoare în conținuturi familiare,
dezirabile.
Analiza și interpretarea viselor, la fel ca și în cazul
fanteziilor, trebuie să cedeze primaritatea lor, trăirilor viselor,
conform principiului ”aici și acum” în fața specialistului. Doar o
asemenea abordare a viselor poate contribui la o adevărată implicare
în lumea simbolurilor, la o conștientizare mai adecvată a sugestiilor
și aluziilor, cu care sunt investite aceste simboluri.
În concluzie este necesar să menționăm următoarele:
-

Procesul de consiliere a Eului unor persoane necesită

o motivație solidă din partea solicitanților, un efort continuu, uneori
de durată, susținut de către toți participanții la acest proces;
-

Un astfel de obiectiv al consilierii - Eul - nu conduce

la o ameliorare sau eliminare a unor simptome, ci la o schimbare a
personalități, o deschidere a unor orizonturi în edificarea acestei
personalități.
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DEMERS MANAGERIAL DE INFLUENȚĂ
EDUCAȚIONALĂ ASUPRA COMPORTAMENTELOR CE
PROVOACĂ CONFLICTE LA ELEVII DIN CICLUL
PRIMAR
Elena RUSU, dr., conf. univ., Catedra Pedagogie și
Psihologie generală, UST
Daniela RUSU, doctorandă, UST
Rezumat: Demersul managerial de infliență educațional
asupra comportamentelor ce provoacă conflicte la elevii din ciclul
primar este procesul de planificare pentru evitarea conflictelor, ori
de câte ori este posibil și de organizare pentru rezolvarea
conflictelor cât mai rapid și cu cât mai puține efecte negative.
Cuvinte cheie: demers managerial, influență educațională,
conflict, elevi din ciclul primar.
Abstract: The managerial approach of educational influence
on the behaviors that cause conflicts in primary school students is
the planning process for avoiding conflicts, whenever possible and
organizing for resolving conflicts as quickly as possible and with as
few negative effects.
Keywords: managerial approach, educational influence,
conflict, primary school students
Demersul managerial al cadrelor didactice are o influență mai
mare asupra elevilor decât cunoștințele predate de ei. Cadrul didactic
emană respect și teamă, afecțiune și adorație, simpatie sau antipatie
atât prin ceea ce spune, dar şi prin felul cum spune, prin atitudini și
comportament, prin ideile pe care le transmite.
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Demersul managerial de infliență educațională asigură
desfășurarea eficientă a activităților și urmărește obținerea
nivelului maxim de rezultate prin folosirea optimă a resurselor. [4,
p. 6]
Demersul managerial de infliență educațional asupra
comportamentelor ce provoacă conflicte la elevii din ciclul primar
este abilitatea de a gestiona un conflict în așa fel, încât să rămână un
conflict de idei, fără să devină un conflict emoțional.
Demersul managerial de infliență educațională asupra
comportamentelor ce provoacă conflicte la elevii din ciclul primar
este procesul de planificare pentru evitarea conflictelor, ori de câte
ori este posibil și de organizare pentru rezolvarea conflictelor cât mai
rapid și cu cât mai puține efecte negative. Conflictul este o
modalitate neconstructivă de exteriorizare a emoţiilor acumulate. El
este însoţit de procese emoţionale negative, care dezorganizează
comportamentul şi reduc eficienţa activităţilor elevilor din ciclul
primar.
Demersul managerial de influență educaţională prevede de a
lua în considerare faptul că, conflictul este deosebit de important
pentru practica educaţională. Mai multe cadre didactice şi profesoriimanageri văd izvoarele conflictului la elevi în însăşi natura activităţii
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educaţionale, care întruneşte o mulţime de elevi cu diverse calităţi,
capacităţi, experienţă şi caracter. [6, p. 44]
Abordările dominante ale unei situaţii de conflict la elevii din
ciclul primar se identifică cu unul din demersurile manageriale:
 Abordarea de tip implicare, orientată spre ocuparea unei
poziţii active în grupul şcolar pe care îl conduce;
 Abordarea de tip compromis, implică cadrul didactic ca
mediator în actul educaţional;
 Abordarea de tip neimplicare, este relaţionată cu rolul de
îndrumător „din umbră” al cadrului didactic, axat pe delegarea
rezolvării conflictului chiar de elev;
 Abordarea de tip ignorare, implică rolurile de control şi de
decizie, conferind cadrului didactic posibilitatea de a discrimina
situaţiile conflictuale nesemnificative de cele relevante, care necesită
intervenţia sa.
Evitarea, ignorarea sau neimplicarea în raport cu situaţiile
conflictuale din sala de clasă nu apar ca abordări predominante ale
cadrelor didactice, ci doar ca tendinţe în unele situaţii. Acest fapt
corelează pozitiv cu ansamblul rolurilor manageriale pe care
managerul clasei ar trebui să le exercite în grupul şcolar, deoarece
procesul pe care îl conduce, cel de dezvoltare a personalităţii elevilor
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săi, este unul esenţial, extrem de delicat şi cu înrâurire puternică
asupra întregii evoluţii ulterioare a educabilului.
Pentru aplicarea demersul managerial de infliență educațională
asupra comportamentelor ce provoacă conflicte la elevii din ciclul
primar este important de ţinut cont de:
1. Premisele rezolvării conflictelor;
2. Formele de soluţionare a conflictelor;
3. Modalităţile de rezolvare a conflictelor.
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. Modalităţile de rezolvare a conflictelor: administrative;
pedagogic (convorbire, convingere, rugăminte, explicaţie etc.).
În cazul demersului managerial de influenţă educaţională
asupra comportamentelor ce provoacă conflicte la elevii din ciclul
primar cadrul didactic aplică un algoritm de activitate. Activitatea
cadrul didactic în procesul managementului conflictului depinde de
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conţinutul conflictului, condiţiile apariţiei, escaladarea lui etc. De
aceea este dificil de stabilit un algoritm universal al activităţii de
management al conflictelor.
Tabelul 1. Algoritmul demersului managerial de rezolvare a
conflictului la elevii din ciclul primar [7, p. 38]
Nr.

Conţinutul
activităţii

Modalităţi (metode) de realizare

1.

Studierea cauzelor
apariţiei
conflictului

Observarea; analiza rezultatelor
activităţii; convorbirea; studiul
documentelor; studierea datelor
biografice ale participanţilor la
conflict etc.

2.

Determinarea
numărului de
participanţi

Lucru cu liderii în microgrupuri;
revederea repartizării
atribuţiilor funcţionale;
stimularea sau pedeapsa etc.

3.

Analiza
complementară a
conflictului cu
ajutorul experţilor

Chestionarea experţilor;
implicarea mediatorilor,
psihologului; procesul de
negociere (mediere) etc.

4.

Luarea deciziei

Metode administrative;
metode pedagogice
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În demersul managerial de influenţă educaţională în rezolvarea
conflictelor şi a alegerii algoritmului este important să se ţină cont
de următoarele principii manageriale în rezolvarea conflictelor:
1. Menţinerea unei relaţii pozitive pe perioada conflictului
(prin: ascultare activă, utilizarea întrebărilor deschise pentru
clarificarea mesajelor).
2.

Diferenţierea

evenimentelor

şi

comportamentelor,

interpretarea lor, evaluarea opţiunilor.
3. Focalizarea pe problemă nu pe persoane, utilizarea
terminologiei adecvate, concrete şi specifice în descrierea situaţiei
(A apărut o problemă... nu Tu ai creat o problemă ...).
4. Utilizarea comunicării directe, fără a reacţiona cu propriile
argumente, calificarea întrebărilor, solicitarea informaţiilor pentru
înţelegerea

situaţiei,

evitarea

învinovăţirii

şi

etichetării

interlocutorului, evaluarea impactului conflictului asupra relaţiei sau
grupului.
5. Identificarea barierelor în rezolvarea conflictului. Acestea
pot fi: judecarea persoanei şi nu evaluarea mesajului, căutarea de
contraargumente, reacţia prematură, ascultarea interlocutorul pentru
a identifica greşelile şi nu pentru a înţelege mesajul, convingerea că
numai el /ea are dreptate.
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6. Utilizarea competenţilor de rezolvare a problemelor în
abordarea conflictului.
De rând cu principiile manageriale în rezolvarea conflictelor
necesită a fi respectate:
1. Principiul toleranţei - răbdarea, acceptarea alte părţi.
2. Principiul oportunităţii – rezolvarea conflictului în
momentul apariţiei.
3. Principiul operativităţii – nu se tărăgănează procesul
rezolvării conflictului.
4. Principiul publicităţii – toate părţile implicate în conflict
trebuie să cunoască paşii întreprinşi în rezolvarea conflictului.
5. Principiul conceperii – conştientizarea problemei reale,
coraportului de forţe în conflict, obiectul conflictului, cunoaşterea
potenţialelor persoane conflictuale, orientarea bună în condiţiile
potenţiale de apariţie şi fazele dezvoltării conflictului;
6. Principiul previziunii – prognozarea conflictelor potenţiale
între persoane şi pregătirea din timp pentru rezolvarea lor. [5, p. 76]
Un management eficient va influenţa radical comportamentele
elevilor din ciclul primar ce provoacă conflicte. Elevii din ciclul
primar îşi însuşesc şi acceptă normele comportamentale – fie ele sunt
scrise sau nescrise – sub acţiunea a două forţe fundamentale –
presiunea la conformare şi nevoia de securitate.
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Comportamentul de conformare se structurează încă în
copilărie pe baza mecanismului condiţionării operante, prin jocul
întâlnirilor externe (recompense şi pedepse) gestionat de părinţi şi
familie, în general, iar apoi, de instituţiile educaţionale (grădiniţa,
şcoala). Pe de altă parte, comportamentul de conformare este
susţinut de compararea socială: se compară cu alţii şi îndeosebi cu
cei la fel sau cu cei ce au un statut superior spre care se tinde. De
obicei, se conformează nu la orice grup, ci în primul rând la cel de
referinţă; cu tendinţa, în general, să fie în rând cu lumea şi să se
comporte ca cei din jur. În fine, conformarea la norme este facilitată
şi de presiunea grupului: un grup exercită presiune asupra persoanei
deviante pentru a se schimba şi a se conforma. Dacă nu izbuteşte,
atunci o respinge, pentru a-şi asigura continuitatea.
Nevoia de securitate acţionează ca factor de conformare a
compartimentelor individuale la norme, întrucât ea nu poate fi
satisfăcută decât în cadrul unui grup, al unei comunităţi. Ca urmare,
de teama de a rămâne fără suport social şi de a nu-şi periclita prin
aceasta existenţa, indivizii se văd obligaţi să accepte şi să respecte
normele. [8, p. 67]
Totuşi, oricât ar accepta normele ce funcţionează la nivel
social, conştient sau nu, sistematic sau accidental, copii manifestă
tendinţa de a încălca normele şi chiar le şi încalcă, aducându-şi astfel
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atingere unii altora. Încălcarea normelor se numără printre cauzele
cele mai frecvente ale conflictelor.
Cunoașterea practica a psihologiei individuale a elevilor,
capacitatea de a-i înțelege și de a se apropia de ei, priceperea de a
transmite cunoștințele pe care le deține, capacitatea de a relaționa
afectiv cu fiecare elev și cu clasa ca grup, inteligența spontană,
inspirație de moment, mânuirea conștientă a mecanismelor capabile
să optimizeze actul educațional.
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