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JURNALISM ŞI ŞTIINŢE ALE COMUNICĂRII 

 
JURNALIST – O PROFESIE RISCANTĂ 

Gheorghe CIOBANU 

Jurnalismul – un domeniu pe cât de romantic, pe atât de riscant. Întru 

susţinerea acestei afirmaţii vom elucida câteva cazuri care ar servi drept 

dovadă că împotriva armei ziaristului – peniţa, uneori e aplicată o armă în 

adevăratul sens al cuvântului. 

Conform Institutului Internaţional de Presă, doar anul trecut 120 de jurna-

lişti nu s-au mai întors din ultima deplasare, adică au murit în timp ce se 

documentau pe teren. La un pas de a majora această cifră, a fost şi ucrai-

neanca Anhar Kocineva, care, ca prin minune, a reuşit să evadeze dintr-o 

temniţă, unde a fost sechestrată de bandele militare din Siria. Cocineva se 

afla în această ţară în calitate de jurnalist şi făcea parte dintr-o echipă de 

filmare. 

 Cu siguranţă, la plecare în deplasare, ziarista a conştientizat riscul la care 

se supune, dar, cum se vede, bărbăţia e şi în firea unor femei. Iar dacă, invo-

luntar, am lunecat pe panta diferenţierii jurnaliştilor după gen, apoi am re-

marca şi curajul, dăruirea de sine a unei alte femei- reporter – Marie Colvin, 

care timp de trei decenii a transmis pentru CNN reportaje din zonele cele mai 

„fierbinţi”. Efectul prezenţei era pentru ea o condiţie primordială. Cu aceeaşi 

dârzenie s-a avântat mereu pe prima linie pentru a-i informa pe „fanii” ei cât 

mai veridic, cât mai obiectiv. 

Nici chiar după ce, în 2001, în Sri Lanka, un srapnel a lăsat-o fără un 

ochi, dânsa nu a renunţat la microfon, continuând să difuzeze informaţii 

dintre cele mai şocante. 

Cu o zi înainte de a se întoarce acasă, după ce a terminat cea din urmă sa 

relatare a sa despre multiplele cazuri de violenţă din zona Hams (Siria), ea 

însăşi a fost victima unui act de violenţă. Moartea ei a devenit temei de 

revoltă pentru jurnaliştii din întreaga lume, dar cel mai semnificativ moment, 

în acest caz, e faptul că, în pofida unor mari riscuri, oamenii din localitatea în 

care a fost omorâtă Marie Colvin au ieşit cu toţii în stradă cu placarde „Nu te 

vom uita!” E, poate, cea mai înaltă distincţie pentru un adevărat profesionist. 

Indiscutabil, şi preţul unei asemenea aprecieri este exagerat de mare. 

Lucru ştiut, războiul e necruţător cu toţi cei care se află „în zonă”. 

Ziariştii însă, în virtutea faptului că arma lor e mai zdrobitoare decât oricare 

alte obuze, sunt vânați cu o înverşunare deosebită. 

Chiar dacă există o lege nescrisă, precum că ziariştii şi medicii nu trebuie 

să fie ţinta celor cu arma în mână, confraţii noştri adesea nimeresc în vizorul 

lunetiștilor. Astfel, din numărul total al ziariştilor căzuţi în exerciţiul funcţiunii 



4 

în 2012, majoritatea şi-au pierdut viaţa pe fronturile din Pakistan, Somalia, 

Siria. Conform statisticii, acesta e un record după publicarea primului bilanţ 

anual al Organizaţiei Reporteri fără Frontiere (RFF), în 1995. 

În 2011 au fost omorâți 66 de jurnalişti care îşi desfăşurau activitatea în 

diferite părţi ale lumii. Toţi ei au fost victime ale activităţii de acoperire a 

conflictelor sau a atentatelor, ori au fost asasinaţi de lumea interlopă. 

Printre cei care s-au ales cu grave cicatrice (şi la propriu, şi la figurat), în 

urma conflictelor armate, s-au aflat şi pământeni de-ai noştri (Alexandru 

Şchendrea, Andrei Calcea, Valentina Ursu). 

Cu părere de rău, riscul îi paşte nu doar pe jurnaliştii de război. Viaţa ne 

oferă o mulţime de cazuri când ziariştii nu doar că sunt intimidaţi, ci şi ata-

caţi. Fiind printre puţinii curajoşi, care în vremurile bravadei comuniste se 

încumetau să-i critice pe cei care o meritau, jurnalistul Vasile Coţofan, după 

publicarea unui material critic, s-a pomenit vânat chiar în redacţie de către 

eroul foiletonului.  

De nenumăratele apeluri telefonice cu tot felul de ameninţări nici nu mai 

vorbim. Nu în zadar meseria de jurnalist e plasată în topul profesiilor însoţite 

de risc printre primele 10. Jurnaliştii moldoveni se conving de acest lucru nu 

chiar atât de rar. Cu toate acestea, cazuri de felul celui mediatizat de mai 

toată presa din lume referitor la o crimă produsă recent în Bolivia, unde un 

jurnalist de investigaţie, cunoscut prin anchetele sale despre corupţie, a fost 

atacat chiar în timpul unei emisiuni radio. Persoane necunoscute l-au stropit 

cu benzină şi i-au dat foc. Jurnalistul s-a ales cu arsuri grave, dar medicii au 

reuşit să-i salveze viaţa. Cu arsuri grave a fost internat în spital şi un alt 

membru al echipei de creaţie, iar studioul de emisie a fost distrus în urma 

teribilului atac cu un „coctail Molotov”. Ziaristul era realizatorul unei emi-

siuni la postul de radio Popular şi, pe parcursul întregii sale vieţi de 78 de ani, 

a realizat nenumărate investigaţii despre traficul de petrol în zona de frontieră 

Bolivia–Argentina. 

De remarcat că atacul a avut loc tocmai când Fernando Vidal vorbea în 

emisie directă despre mafia petrolieră. 

Atacuri asupra unor posturi de radio şi televiziune asupra unor redacţii de 

ziar au avut loc şi la noi. Ce-i drept, nu atât de violente şi din alte motive. Se-

tea de răzbunare însă le este caracteristică mafioţilor de pretutindeni, or, de 

regulă, aceștia şi sunt ţinta jurnaliştilor de investigaţie. 

 

 

 

 

 

 



5 

ROLUL SPECIALIŞTILOR ÎN INFORMARE  

ŞI DOCUMENTARE ÎN ASIGURAREA ACCESULUI  

LA INFORMAŢIA DE INTERES PUBLIC 

Olesea COBLEAN 

Biblioteca nu poate rezolva problemele de zi cu zi ale  

cetăţenilor, însă poate să înţeleagă şi să împlinească  

nevoile de informare care sunt condiţia rezolvării lor. 

 Ionel Alexe 

Accesul la informaţia de interes public rămâne a fi un subiect actual care 

preocupă specialiştii în informare şi documentare, jurnalişti, specialişti din 

domeniul comunicării publice, juridice, al administraţiei publice ş.a. În ulti-

mele decenii, accesul la informaţia publică constituie dezideratul principal 

care ar permite realizarea cerinţei sociale în condiţiile unei guvernări demo-

cratice, întrucât „dacă poporul este esenţialmente răspunzător de deciziile 

politice, direct sau prin reprezentanţii pe care ia ales să-l reprezinte, el trebuie 

să deţină informaţiile pe care să-şi bazeze deciziile” [2, p.316].  

Esenţa informaţiei publice este marcată de complexitatea şi varietatea 

crescândă a cerinţelor informaţionale ale societăţii. Interesul general, astfel, 

rezultă din deficitele de arbitraje între interesele individuale şi cele catego-

riale, răspunzând căutării de semnificaţie şi nevoii de relaţie [4, p.317]. De 

aceea informaţiile de interes public sunt adesea polivalente, ceea ce conduce 

la o interacţiune informaţională dificilă. Or, interesul general se formează 

„dintr-un compromis al interesului indivizilor şi grupărilor societăţii, care 

consimt existenţa contractului social, în cadrul căruia apar legile, reglementă-

rile şi jurisprudenţa. Interesul general rămâne întotdeauna deschis controver-

selor şi recursului făcut de indivizi sau minorităţi atinse de o decizie publică” 

[1, p.81]. 

Aşadar, informaţiile de interes public reprezintă orice date a căror sursa 

sunt instituţiile publice. La ele se referă: instituţii ale administraţiei de stat, 

naţionale, locale, autorităţile publice ş.a sau chiar instituţii de drept privat, 

dacă acestea folosesc în activitatea lor resurse publice (bugete, proiecte, 

personal, resurse materiale ş.a.). Caracterul public al informaţiilor de interes 

public evidenţiază faptul că aceste informaţii trebuie să fie accesibile opiniei 

publice. 

„Informaţia de interes public reprezintă o informaţie vie care ajută oame-

nii să trăiască”(UNESCO). În contextul prezentei cercetări, adjectivul „viu” 

semnifică în mod generic caracteristicile definitive ale informaţiei publice în 

raport cu realitatea „socială”. Calificativul atribuit informaţiei publice remar-

că, în mod pregnant, caracteristici precum „actualitate”, „putere”, „în viaţă/de 

viaţă”, „real” etc. Or informaţia publică este necesară în viaţa cotidiană, indi-
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ferent de statutul, vârsta, sexul sau ocupaţia publicului. Este o apreciere, pe 

cât de impresionantă la prima vedere, pe atât de esenţială, pentru fiecare 

membru al societăţii, întrucât consolidează implementarea democraţiei; oferă 

răspuns la diverse probleme de natură juridică; oferă posibilităţi de luare a 

deciziilor vitale în cadrul familiei; derularea afacerilor personale şi ale altor 

iniţiative. 

Accesul la informaţie, în sens mai larg, înseamnă punerea la dispoziţie a 

informaţiei prin diverse forme şi mijloace, tehnologii Web, astfel încât 

aceasta să ajungă la public (cetăţeni). Asigurarea accesului la informaţie nu 
se limitează doar la o simplă transmitere de informației de la sursa de 

informare (posesorul informaţiei publice) la destinatar (purtătorul cererii de 
informare).  

Între structurile instituționalizate şi serviciile care au ca obiectiv medierea 

informaţiei, biblioteca are un rol important în identificarea, selectarea, sto-
carea şi gestionarea informaţiei, oferind servicii performante de referinţe 

digitale, de informare locală de interes comunitar, de informare curentă etc. 

[1, p.85]. Rolul specialiştilor în informare şi documentare se amplifică întru-
cât punerea la dispoziţie a informaţiei nu sunt remedii suficiente pentru 

complexitatea textelor şi a procedurilor privind informaţia de interes public, 
nici pentru frecventele situaţii, dificile în care se află cetăţenii. Dialogul, 

asistenţa informaţională, serviciile de referinţă, serviciile de consultanţă şi de 

consiliere sunt principalele servicii care asigură accesul la informaţia de 
interes public prin intermediul bibliotecii. În acest context, rolul social şi de 

comunicare devine esenţial, întrucât conduce la „menţinerea coeziunii comu-

nităţii”, la educaţie pentru valorile comunitare/naţionale etc., la susţinerea 
problemelor majore cu care se confruntă societatea etc.  

Ultimele investigaţii sociologice, realizate în cadrul domeniului de cerce-
tare „Instituţia infodocumentară şi accesul la informaţia de interes public”, au 

scos în evidenţă mai multe carenţe şi inconvenienţe în ceea ce priveşte ges-

tionarea informaţiei publice prin intermediul bibliotecilor publice. Opiniile 
specialiştilor care activează în bibliotecile publice din municipiile Soroca, 

Bălţi şi Ungheni, în special cele din localităţile rurale, au fost diferite şi con-

tradictorii vizavi de perceperea categoriei de informaţie publică, dar şi necesi-
tatea cunoaşterii informaţiei de interes public, de posibilităţile de promovare, 

difuzare şi utilizare a informaţiei publice prin intremediul bibliotecii. Prin 
diversificarea gamei de servicii publice şi produse informaţionale, biblioteca 

dă dovadă de „umanism informaţional”, îşi arată grija faţă de problemele 

comunitare şi îşi demonstrează utilitatea. În opinia prof. Ion Stoica „bibliote-
cile nu sunt învechite ca funcţie de cunoaştere şi de diseminare a informaţiei, 

învechite sunt mijloacele şi stilul lor de acţiune”. Implicarea plenară a biblio-

tecii în afacerile publice ale comunităţii poate conduce la obţinerea statului de 
Centru de Informare a Comunităţii.  
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În acest scop, sunt bine-venite organizarea seminarelor, cursurilor de 

perfecţionare, trainingurilor, meselor rotunde şi altor modalităţi de instruire 

prin care specialiştii să poată să-şi dezvolte cunoştinţele, competenţele, încât 

să devină profesionişti în contextul „renaşterii informaţionale” [3, p.205].  

Referinţe:  

1. BURCIN, Octavian, DRĂGHICI, Constantin-Victor, IACOV, Adrian, UNGUREANU, 
David. Teoria generală a comunicării. Craiova: Sitech, 2010. 

2. GOODMAN, Norman. Introducere în sociologie. Bucureşti: Lider, 1998. 490 p. 
ISBN 973-9343-34-1. 

3. MARINESCU, Nicoleta. Ştiinţa informării în întrebări şi răspunsuri. Iaşi: Pim, 
2012. 312 p. ISBN 606-13-1044-7. 

4. WARSCHAUER, M. Universal Acces in the Information Society. Social capital 
and acces. 2012, nr.2(4), p.315-330.  
Disponibil: http://libres.curtin.edu. au/libres/3n1/pub_space.htm 
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ASPECTE ALE FORMĂRII UNOR NOI ELITE 

ÎN REPUBLICA MOLDOVA 

Andrei DUMBRĂVEANU 

Republica Moldova este un stat nou „suveran, independent şi democratic, 

liber să-şi hotărască prezentul şi viitorul, fără nici un amestec din afară, în 

conformitate cu idealurile şi năzuinţele sfinte ale poporului în spaţiul istoric 
şi etnic al devenirii sale naţionale” [1]. Până la 27 august 1991, când a fost 

proclamat prin Declaraţia de Independenţă a Republicii Moldova, un atare 

stat nu a existat în lume. A fost Basarabia – gubernie rusească, ruptă din tru-
pul Principatului Moldovei şi anexată la Imperiul Rus, a fost RSS Moldove-

nească, formată, după cum subliniază Declaraţia de Independenţă, „fără con-
sultarea populaţiei din Basarabia, nordul Bucovinei şi Ţinutul Herţa, ocupate 

prin forţă la 28 iunie 1940, precum şi a celei din RASS Moldovenească 

(Transnistria), formată la 12 octombrie 1924, de Sovietul Suprem al URSS”, 
„iar Prezidiul său a emis la 4 noiembrie 1940 Decretul cu privire la stabilirea 

graniţei între RSS Ucraineană şi R.S.S. Moldovenească, acte normative prin 

care s-a încercat, în absenţa oricărui temei juridic real, justificarea dezmemb-
rării acestor teritorii şi apartenența noii republicii la URSS”

 
[2]. O trecere de 

două decenii este suficient timp ca să se producă schimbări în societate, în 
relaţiile umane, să apară structuri sociale, să se contureze o nouă stratificare 

socială, să se profileze noi elite. Elita constituie „Un grup de persoane care 

reprezintă ceea ce este mai bun, mai valoros, mai dens într-o comunitate, o 
societate” [3]. Vilfredo Pareto consideră că elita „este consitituită din indivizi 

care exercită funcţii de conducere”. Există „elită guvernamentală, care joacă 

un rol fundamental în conducerea statului, şi elita neguvernamentală. Elita 
există şi guvernează în toate societăţile, indiferent de regimul politic (democra-

ţie, monarhie, republică etc.) sau cel economic (capitalism, socialism etc.)”
 
[4]. 

Elitele de astăzi ale Republicii Moldova sunt exponenţi ai structurilor şi stra-

turilor sociale. Ele se formează odată cu acumularea unui nou capital uman, 

de noi viziuni de care dau dovadă în luarea deciziilor de ordin politic, econo-
mic, social, cultural. Elitele nu apar şi dispar brusc, ele se dezvoltă evolutiv. 

Elitele societăţii moldoveneşti contemporane poartă cu ele şi însemnele 

trecutului sovietic socialist, peste care se suprapun simbolurile unei democra-
ţii neoliberale, în curs de formare, însoţite de regăsirea identităţii de neam, de 

recunoaşterea valorilor istorice, lingvistice, ştiinţifice naţionale. Pentru a înţe-
lege mai clar ce reprezintă elitele de astăzi, vom face o scurtă incursiune în 

trecutul socialist, comunist al RSS Moldoveneşti. 

În 1940, când teritoriul românesc dintre râurile Nistru şi Prut a fost anexat 
la URSS populaţia de aici făurea împreună cu tot poporul român România 

modernă. Elitele ţării, miniştrii ei, conducătorii de ranguri înalte, profesorii 

universităţilor – toţi aveau studii făcute în ţările dezvoltate ale Occidentului. 
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Ei au reuşit să formeze o economie bazată pe principii liberale, să creeze pre-

mise ale dezvoltării societăţii româneşti postmoderne. În perioada interbelică, 

România era a şasea ţară în Europa Centrală după numărul de populaţie. 
Reforma agrară întreprinsă în 1921, fiind una dintre cele mai radicale reforme 

din Europa Răsăriteană a produs schimbări rapide în sectorul de bază al 

economiei naţionale, în perioada interbelică România a cunoscut epoca ei de 
aur, numai în două decenii, după ce a ieşit din criza economică a anilor 1929-

1933, a înregistrat un progres spectaculos [5]. 

Dupa 1940, procesele dezvoltării economice şi socioculturale în RSS 

Moldovenească au fost reorientate pe noi vectori; ai socialismului sovietic. În 

scurt timp, s-au produs schimbări în domeniile: social, demografic, politic, 

economic. Respectiv, în anii 1940-1990, s-au produs schimbări şi în structura 

socială. Cu metode bolşevice, prin aplicarea instrumentelor şi mecanismelor 

de dictatură şi teroare se năştea un om nou – omul sovietic, se forma o nouă 

societate, zisă socialistă. După teoria marxistă, în societatea nouă clasele 

exploatatoare erau lichidate cu strictețe. Astfel au fost nimicite în închisorile 

NCVD-ului, duse în Siberia elitele formate in perioada interbelică şi care nu 

s-au refugiat în ţară: activiştii partidelor – elita politică, oamenii de cultură, 

profesorii – elita intelectuală, oamenii de afaceri, gospodarii satelor – elita 

economică. În loc se forma o societate fără de clase antagoniste din muncitori 

şi proletari, fără nici un fel de proprietate – elite ale bolșevismului, şi 

ţărănimea kolhoznică, care mai putea să deţină unele mici proprietăţi private. 

Între aceste două se situa pătura socială a intelectualilor, preponderent de 

proveniența dintre muncitori şi țărani. Pentru a înţelege mai bine procesele 

social-politice ce se desfăşoară în R.Moldova, trebuie să cunoaştem mai întâi 

de unde vin,care sunt originile forţelor ce mişcă societatea acestui stat nou, 

cum au apărut şi cum se constituie elitele lui politice, economice, 

intelectuale. Din aceste considerente mai întâi trebuie să cunoaștem structura 

forţelor conducătoare, formatoare ale societăţii din Moldova Sovietică în 

timpul făuririi socialismului dezvoltat: cine reprezenta elitele conducătoare, 

nomenclaturiste, elitele economice, elitele intelectuale.  

Referinţe:  

1. Declaraţia de Independenţă , 27 august 1991. 
2. Ibidem.  
3. Dicţionarul explicativ al limbii române. Ed.II. Bucureşti: Univers Enciclopedic, 

1996, p.351. 
4. Larousse. Dicţionar de Sociologie, Univers Enciclopedic. Bucureşti, 1990, p.100, 
5. CONSTANTINIU, Florin. O istorie sinceră a poporului român. Univers enciclo-

pedic. București, 1997, p.318. 
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ROLUL ŞTIRII DE AGENŢIE ÎN MEDIATIZAREA  

PROCESULUI DE INTEGRARE EUROPEANĂ  

A REPUBLICII MOLDOVA. 

Cazul „Moldpres” 

Georgeta STEPANOV 

Rolul mass-media este foarte important în procesul de integrare europea-

nă a Republicii Moldova. De această părere este Dirk Schuebel, şeful Delega-

ţiei Uniunii Europene la Chişinău, care şi-a expus opinia în cadrul emisiunii 

„Viaţa publică” de la Radio Moldova din 16 iunie 2012. El a specificat că 

acest rol constă în informarea obiectivă şi activă a populaţiei despre ceea ce 

se întâmplă în societate. Ar fi bine ca mass-media să aibă o atitudine foarte 

serioasă faţă de acest rol şi într-adevăr să-l utilizeze, consideră Schuebel. 

Potrivit lui, mass-media este cea mai bună modalitate de informare a popula-

ţiei despre procesul de integrare europeană.  

Identificarea rolului ştirii de agenţie în mediatizarea procesului de integrare 

europeană a Republicii Moldova este obiectivul de bază al acestui studiu, în 

care a fost realizată monitorizarea materialelor despre integrarea europeană a 

Republicii Moldova, publicate de către agenţia Moldpres pe parcursul a două 

luni. Termenul de monitorizare cuprinde perioada 15 februarie-15 aprilie 2013, 

ştirile fiind selectate din fluxul zilnic al instituţiei. Spre cercetare au fost selec-

tate, din totalul produselor media difuzat, doar ştirile de agenţie, exceptând 

astfel interviurile, analizele, comentariile sau alte specii jurnalistice.  

Perioada de timp analizată nu a fost marcată de evenimente externe ma-

jore în ceea ce priveşte procesul de integrare europeană a ţării noastre. S-au 

făcut remarcate totuşi vizitele la Chişinău ale miniştrilor de externe ai Marii 

Britanii, Suediei, Poloniei şi Letoniei. Pe lângă acestea, relaţiile dintre Repub-

lica Moldova şi Uniunea Europeană s-au desfăşurat în contextul discuţiilor 

despre mersul reformelor în ţara noastră, despre şansele semnării Acordului 

de Asociere şi a celui de Liber Schimb, a liberalizării vizelor. Totodată, se 

face vizibil faptul că evenimentele desfăşurate în această perioadă pe plan 

intern au determinat şi au afectat într-o măsură mai mare relaţiile dintre 

Republica Moldova şi Uniunea Europeană. Ne referim aici la tensionarea 

relaţiilor din Alianţa pentru Integrare Europeană şi destrămarea într-un final a 

acesteia, în urma ieşirii, la 13 februarie 2013, a Partidului Liberal Democrat 

din Moldova din Acordul constituirii coaliţiei de guvernare, lucruri care au 

dus şi la demisia Guvernului la 5 martie. După această dată, toate discuţiile 

despre relaţiile Republica Moldova–Uniunea Europeană s-au desfăşurat în 

contextul şanselor vectorului european al Republicii Moldova, în general, şi 

al posibilităţilor onorării promisiunii de a semna în toamna anului 2013 

Acordul de Asociere cu Uniunea Europeană.  
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Pe parcursul celor două luni în care a fost monitorizat fluxul de ştiri al 

Moldpres, agenţia a difuzat 61 de ştiri care vizează, direct sau indirect, 

procesul de integrare europeană al Republicii Moldova şi care au fost publi-

cate la categoriile: oficial, politic, social, economic sau regional. Majoritatea 

produselor despre integrarea europeană a statului nostru sunt accesibile pe 

pagina Web a acestei instituţii media, cu excepţia doar a câtorva cazuri când 

ştirile nu au putut fi lecturate integral de pe site-ul instituţiei, acestea fiind 

destinate exclusiv abonaţilor.  

Pe parcursul celor două luni, numărul cel mai mare de ştiri despre integra-

rea europeană au fost publicate în perioada 15 februarie-1 martie. În aceste 15 

zile, Moldpres a publicat 20 de ştiri care vizează integrarea europeană a 

Republicii Moldova. De la 1 la 15 martie au fost publicate 15 ştiri. Câte 13 

ştiri despre integrarea europeană au fost oferite de Moldpres abonaţilor în 

perioadele 15 martie-1 aprilie şi 1-15 aprilie. 

Numărul maximal de ştiri referitoare la procesul de integrare europeană a 

Republicii Moldova, care s-au regăsit în fluxul oferit de Moldopres, a fost de 

opt. În zilele de 20 februarie şi 1 martie, Moldpres a difuzat câte opt ştiri care, 

direct sau indirect, au legătură cu integrarea europeană a ţării. Acest lucru a fost 

determinat de vizitele la Chişinău a unor oficiali ai Uniunii Europene.  

Totodată, au fost zile în care Moldpres a difuzat câte cinci ştiri despre 

integrarea europeană sau câte trei, patru. Zilele în care agenţia difuzează 

multe ştiri la această temă alternează cu cele în care nu este difuzată nici o 

ştire la acest subiect, sau cel mult una.  

Un alt aspect din perspectiva căruia a fost analizat aspectul cantitativ al 

ştirilor difuzate de Moldpres este volumul acestora. În general, produsele 

Moldpres cu referire la procesul de integrare europeană au între 1100 şi 6000 

mii de caractere. De regulă, ştirile care au un volum mare sunt cele publicate 

la rubrica „oficial”, care prezintă integral un comunicat de presă al unei 

instituţii de stat, cum ar fi de exemplu Guvernul, Parlamentul, Preşedinţia sau 

Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene. Volume mai reduse au 

ştirile realizate de la evenimentele de actualitate de către reporterii din 

domeniul social-politic sau economic.  

Cel mai voluminos material, în acest sens, a fost cel difuzat la 18 martie 2013. 

Vlad Filat: „Acordurile cu UE sunt vitale pentru R.Moldova, de aceea este nevoie 

de o coeziune în societate întru realizarea acestui obiectiv”. Ştirea respectivă 

are puţin peste 6.400 de caractere şi a fost publicată la rubrica „oficial”. Cea 

mai mică ştire publicată de Moldpres, care abordează un subiect referitor la 

integrarea europeană, a fost la 4 aprilie 2013. Ştirea cu titlul „Delegaţia Uniu-

nii Europene la Chişinău va avea un nou şef” are 700 de caractere.  

Colectarea informaţiilor. Informaţiile despre procesul de integrare euro-

peană a ţării noastre sunt colectate de către reporterii Moldpres de la diverse 

evenimente la care participă oficiali din Republica Moldova sau europeni şi 
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la care este abordat un subiect legat de acest proces. Sunt însă şi cazuri când 

ştirile sunt realizate în baza informaţiilor obţinute prin intermediul comuni-

catelor de presă, dar şi a celor puse în circuit de diverse instituţii mediatice, în 

special de emisiunile televizate.  

Transmiterea informaţiilor. Specificitatea transmiterii informaţiilor este 

determinată de rolul agenţiilor de ştiri în sistemul mass-media contemporan, 

or, aceste instituţii mediatice nu creează produse doar pentru propriile 

necesităţi sau pentru a completa buletinele de ştiri, ci pentru a transmite 

aceste produse către alţi abonaţi. În asemenea context, ştirile despre integra-

rea europeană scrise de Moldpres ajung a fi citite nu doar de consumatorii 

direcţi ai informaţiilor oferite de agenţie, dar şi de alte instituţii de informare 

în masă. La modul direct, numărul abonaţilor Moldpres este mai mic decât al 

consumatorilor finali ai informaţiilor transmise de agenţie. Prin aceasta se 

confirmă importanţa ştirilor de agenţie în informarea unui număr cât mai 

mare de cetăţeni despre evenimentele care au loc în contextul integrării 

europene a Republicii Moldova.  

Unghiul de abordare. Alegerea unghiului de abordare a evenimentelor la 

Moldpres este determinată de angajamentul de a satisface necesităţile infor-

maţionale ale tuturor abonaţilor. Abordarea mediatică se face complex şi 

multidimensional şi nu este acceptată expunerea fragmentară şi nici mediati-

zarea unilaterală. Acest lucru este determinat, în primul rând, de statutul 

agenţiei (Moldpres este o instituţie de stat) şi, în al doilea rând, de natura 

diversă a abonaţilor Moldpres. Astfel, agenţia nu-şi poate permite să furnize-

ze doar unele aspecte ale evenimentului, omiţând altele, or, pentru o anumită 

categorie de abonaţi anume acestea din urmă pot conta cel mai mult.  

Asigurarea continuităţii dialogului european. Prin mediatizarea subiecte-

lor despre integrarea europeană a ţării noastre, Moldpres asigură continuitatea 

dialogului european. Acesta semnifică, pe de o parte, comunicarea dintre ofi-

cialii europeni şi cei din Republica Moldova şi, pe de altă parte, comunicarea 

dintre autorităţi, naţionale sau internaţionale, cu societatea din Republica 

Moldova. Agenţiei de ştiri îi revine un rol de bază în asigurarea continuităţii 

dialogului european, iar argumentele în acest sens sunt următoarele: Moldpres 

nu prezintă fragmentar (doar atunci când este un anunţ-bombă sau o declara-

ţie-şoc) evenimentele şi faptele referitoare la integrarea europeană, ci prezintă 

sistematic asemenea informaţii; agenţia reflectă activitatea principalelor insti-

tuţii în stat care asigură negocierile privind integrarea în UE şi informaţiile 

transmise de aceste instituţii sunt inevitabil difuzate şi abonaţilor agenţiei.  

Promovarea valorilor europene. Indiscutabil, fiecare ştire despre integra-

rea europeană transmisă de Moldpres promovează şi o valoare europeană. În 

acest caz, numărul mare de ştiri despre integrarea europeană difuzat de Moldpres 

pe parcursul celor două luni analizate confirmă rolul determinant al ştirii de 

agenţie în procesul de integrare europeană.  
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MASS-MEDIA – GESTIONARUL IMAGINII LIDERILOR POLITICI 

Ana VIZIRU-STEGARESCU 

Thomas Jefferson spunea: „Dacă ar fi ca eu să decid dacă trebuie să avem 

un sistem de guvernare, – fără a avea ziare, sau ziare – fără a avea un sistem 

de guvernare, nu aş ezita să aleg cea de-a doua variantă”, deşi unii experţi ca 

Doris Graber susţin că „o persoană care nu citeşte periodice este mai bine 

informată decât cea care le citeşte, astfel încât cel ce nu ştie nimic este mai 

aproape de adevăr decât cel cu mintea plină de falsităţi şi erori”. 

Conform Dicţionarului explicativ, imaginea este reprezentarea în mintea 

noastră a realităţii pe baza impresiilor primite prin simţuri (auditive, vizuale, 

olfactive). Un om politic sau o formațiune politica pot eşua, dacă imaginea pe 

care o au în ochii publicului este nefavorabilă. Imaginea nu este cu adevărat 

formată decât atunci când intră în contact cu publicul, căruia îi este destinată. 

Odată ce este formată, imaginea politică urmează a fi permanent gestionată: 

redactată şi readaptată în funcţie de cum evoluează evenimentele sociopoliti-

ce, predilecţiile electoratului şi nemijlocit candidatul pe traseul politic. După 

elaborarea strategiei campaniei de promovare a imaginii, urmează elaborarea 

şi armonizarea tuturor simbolurilor distincte ale partidului politic: Denumi-

rea, Liderul, Sigla, Mesajul, Sloganul, etc. Toate acestea, spre exemplu, con-

stituie imaginea partidului sau a liderului în campania electorală. 

Fără o imagine potrivită, nu putem vorbi despre un viitor al unui lider po-

litic. Prin imagine se înţelege reprezentarea care s-a format ca o sumă de cre-

dinţe, cerinţe, atitudini, opinii, mentalităţi, prejudecăţi, experienţe, presupu-

neri (aşteptări), în cadrul opiniei publice asupra unei persoane, instituţii sau a 

oricăror fenomene sau obiecte. 

Noţiunile înrudite imaginii sunt prestigiul, renumele (prost renume), repu-

taţia, consideraţia etc. Imaginea se formează şi se deformează în timp. Pentru 

a fi funcţională, imaginea unui om politic sau a unui partid trebuie să cores-

pundă următoarelor criterii: 

– să fie relativ cunoscută – o imagine creată de la zero riscă să nu devină 

suficient de bine cunoscută în timpul scrutinului;  

– să fie distinctă – produsul politic nu poate fi promovat, dacă nu se 

deosebeşte de produsul concurenţilor; diferenţa devine argumentul principal 

în lupta electorală şi trebuie să fie mereu promovată; în cazul unui om politic, 

poate fi promovată diferenţa de vârstă, caracterul, educaţia etc.; un program 

poate fi promovat ca modernist, tradiţionalist, reformator etc.; din moment ce 

alegătorii au remarcat diferenţa, ei pot deosebi un partid de celelalte partide. 

De exemplu, alegătorii nu au relaţii personale cu liderii politici, dar reacţio-

nează la anumite simboluri, care transmit succint o informaţie despre ei. Prin 

urmare, nu este deloc întâmplător faptul că, de cele mai dese ori, partidele 
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politice aplică în timpul competiţiilor electorale strategia personalizării. Ale-

gătorul votează, astfel, persoana înzestrată cu anumite calităţi, cum ar fi expe-

rienţa, puterea de influenţă, perseverenţa, abilităţile intelectuale, severitatea 

etc. Astfel, în mentalitatea maselor se proiectează o imagine ideală, după care 

se „racordează” candidatul. După V.Moşneaga, mass-media evoluează din ce 

în ce mai mult spre personalizare care devine o prerogativă. Presa se întrece 

în a desemna personalităţile anului şi de a depista „eroii zilei”, stabileşte o 

ierarhie a acestora, le apreciază.  

În ultimul timp, omenirea a cunoscut campanii electorale „spectaculoase” 

care s-au bazat foarte mult pe sprijinul oferit de presă şi, în special, de către 

televiziune, un imagemaker.  

Politicienii, în procesul de creare a imaginii proprii, încearcă să ascundă 

cetăţenilor anumite informaţii, uneori din motive de „siguranţă naţională”, 

alteori pentru a evita o politică stânjenitoare, iar demascările ocazionale amin-

tesc că ceea ce primeşte cetăţeanul drept informaţie politică în sfera publică 

este adesea o imagine incompletă şi parţială a realităţii. „Oamenii politici au 

încercat dintotdeauna să convingă poporul cu ajutorul tehnicilor şi al proce-

deelor special adaptate în acest scop. Mass-media sunt astfel menite să ser-

vească drept releu oamenilor politici care, după cum se spune, şi-au format 

discursul în funcţie de canalul de televiziune.” 

Manipularea opiniei şi ascunderea (sau suprimarea) informaţiilor inco-

mode sunt strategii ce provin chiar de la ei, de la actorii politici şi sunt puse 

în aplicare prin intermediul instituţiilor mediatice. McNair scrie că „mass-

media sunt adesea cointeresate să joace rolul câinelui de pază în privinţa poli-

ticienilor, dar ele pot fi şi complicii politicienilor în tăinuirea unor informaţii 

sensibile”.  

În 1962, Daniel Boorstin a inventat termenul „pseudoeveniment” ca reac-

ţie la tendinţa mediilor de a relata evenimente nereale. Astfel o sursă de 

pseudoevenimente pentru presă o reprezintă sfera politică – interviurile cu 

liderii politici, conferinţele de presă etc., materiale ce pot fi relatate şi prelua-

te pentru a umple coloanele ziarelor şi timpul de emisie. În goana lor după 

public, mass-media „produc” evenimente senzaţionale care, în fond, sunt o 

denaturare a imaginii realităţii. Astfel în secolul trecut s-a dezvoltat interde-

pendenţa dintre politicieni şi mass-media, întrucât politicienii satisfac pofta 

de ştiri a presei şi nu ratează ocaziile de expunere publică. Politicienii au inte-

resul de a se afla în permanenţă în paginile presei şi de a exercita influință 

asupra opiniei publice. Aşadar, puterea devine protagonistul mass-media. 

V.Cibotaru şi A.Pasat susţin că evoluţia presei moldoveneşti este determi-

nată, în mare măsură, anume de factorul politic. Mesajele generate de liderii 

politici, partide ori guverne se confruntă cu mesajele provenite din realitate, 

adică din sfera economică, din sindicate, de la alte partide ori guverne etc. 
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„...Impactul reciproc şi raportul dintre instituţiile politice şi mijloacele de 

comunicare în masă duce la controlul şi selectarea informaţiilor difuzate de 

mass-media ca modalităţi de incidente politice, tendinţe de reglementare a 

practicilor comunicaţionale etc.” De multe ori mesajele difuzate de presă tre-

zesc interesul maselor atunci când evenimentele sunt „dramatizate”, adică 

când sunt transformate de presă în subiecte interesante şi accesibile oameni-

lor de rând o anecdotă, un scandal, emisiuni pamflet (Ora de Ras, de la Jurnal TV) 

ori altă „dramaturgie” social-politică. 

Se spune că prin calitatea informaţiei şi modul de prezentare a ei, mass-

media din SUA şi Europa reprezintă modele pe piaţa media din lume. Presa 

nord-americană este considerată, conform unor tradiţii, ca cea mai liberă 

presă, iar jurnaliştii americani sunt cunoscuţi în lume datorită reportajelor 

bazate pe sinceritate şi comentarii critice la adresa autorităţilor, precum şi pe 

jurnalismul de investigaţie.  

Unul din procedeele preferate ale preşedinţilor americani, în sec.XX, era 

managementul ştirilor, astfel reuşeau să influențeze opinia publică în favoa-

rea lor. Prin intermediul relaţiilor cu publicul reuşeau să transforme minciuna 

în adevăr, iar adevărul în minciună, un război sângeros într-un război „paşnic”, 

un politician corupt într-un salvator al naţiunii. Aceasta a devenit un instrument 

prin care să se prezinte imaginea dorită de politic. „...Relaţiile cu publicul sunt 

folosite pentru a profila în faţa publicului imaginea dorită de politic, dar nu cea 

reală” acestuia (sau către distrugerea imaginii unui candidat)”. 

Imaginea candidatului Bill Clinton, în 1992, s-a construit în jurul ideilor 

de „tinereţe şi vigoare”, în contrast cu vârsta înaintată şi conservatorismul 

oponentului său George Bush. Imaginea lui Ronald Reagan a fost aceea de 

„băiat bun” – chipeş şi simpatic, dar ferm şi inflexibil în faţa inamicilor 

libertăţii. Publicitatea politică cu privire la candidaţi a ajuns să se orienteze 

mai curând spre imagine decât spre teme de dezbatere. 

În ceea ce priveşte Republica Moldova, „încercând să înrădăcineze imagi-

nea lor în conştiinţa auditoriului, politicienii moldoveni nu pierd ocazia să 

participe în cadrul emisiunilor distractive ale radioului şi televiziunii, sunt 

prezenţi în paginile presei, dacă nu cu declaraţii politicile, cel puţin cu decla-

raţii de ordin culinar” etc. 

Politicienii angajează, mai ales în timpul campaniilor electorale, consilieri 

şi imagemakeri care să contribuie la crearea imaginii lui ulterioare. 
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PLANUL DE COMUNICARE – INSTRUMENT  

DE ELABORARE A STRATEGIEI DE COMUNICARE 

Ana VIZIRU-STEGARESCU 

Elaborarea unei strategii de comunicare este un proces complex care ne-

cesită concentrarea a tuturor structurilor competente în acest sens. Doctrinarii 

apreciază această etapă ca fiind una foarte riscantă, pentru că greşelile comise 
la nivel de planificare pot contribui la înregistrarea unor nereuşite. După unii 

cercetăori, există anumite etape de elaborare a unei strategii de comunicare: 

„diagnosticarea fazei de implementare a imaginii instituţionale; definirea 
obiectivelor comunicării; elaborarea planului de acţiuni”. Domeniul elaboră-

rii strategiei a fost cercetat şi de doctrinarul, Cristina Coman, în monografia 
Relaţiile publice. Principii şi strategii, unde regăsim următoarele etape: ale-

gerea strategiei; cercetarea şi testarea strategiei, stabilirea planului de comuni-

care; precizarea calendarului pentru întreaga strategie, fixarea bugetului pentru 
fiecare activitate şi prezentarea planului în faţa conducerii organizaţiei.  

Strategia de comunicare, de cele mai multe ori, este un mecanism de 

structurare a comunicării pentru ca organizaţia să emită mesaje potrivite în 
contexte favorabile. Însă, pentru elaborarea unei strategii de comunicare, 

avem nevoie de un instrument cu care să operăm pe segmente determinate ale 
procesului comunicaţional. Acest instrument este planul de comunicare. Co-

municarea pentru o instituţie devine un obiectiv în momentul în care instituţia 

decide să comunice. Planul de comunicare oferă oportunitatea de a planifica 
procesul de comunicare pe o anumită perioadă de timp şi în raport cu un anu-

mit public-ţintă. Astfel, distingem mai multe tipuri de planuri de comunicare 

în dependenţă de anturajul desfăşurării acestora. Primul tip de planificare este 
cel corporativ, pentru că anume el se plăsmuieşte prin valorificarea surselor 

interne ale instituţiei. Conform academicianului francez, Thierry Libaert, pla-
nul de comunicare corporativă este un mijloc de apreciere a comunicării 

interne, care oferă un cadru coerent pentru desfăşurarea acţiunilor de comu-

nicare şi valorizează locul comunicării în managementul firmei. Rolul princi-
pal al acestui plan este de a stabili obiectivele de dezvoltare a instituţiei prin 

formarea unei imagini corporative şi stabilirea unor valori cu ajutorul cărora 

am putea porni unda comunicării. Planul trebuie să fie un instrument ope-
raţional care să ofere programarea acţiunilor ce urmează a fi întreprinse. 

Totuşi, nu putem aprecia planul ca un document unic. Mai nou, acesta întru-
neşte un ansamblu de documente: codul etic al organizaţiei, planul de acţiuni 

anual, principiile de funcţionare şi menajarea procedurilor de comunicare 

internă (mese rotunde, şedinţe, volante).  
Deci, planul de comunicare corporativă este un mijloc de apreciere a 

situaţiei interne dintr-o companie, care are ca finalitate desfăşurarea unor 

activităţi de promovare externă de succes. Însă există un risc pe care şi-l asu-
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mă fiecare corporaţie odată cu implementarea unui plan de comunicare. Prost 

conceput, planul poate avea efecte negative atât asupra mediului intern, cât şi 

a celui extern al instituţiei. Planul de comunicare corporativă nu se bucură de 
o eficacitate sporită datorită unor deficienţe legate de latura imprevizibilă a 

comunicării. Aceasta este opinia majoritară a unor practicieni în domeniul 

comunicării.  

Auditul este prima etapă de realizare a planului de comunicare. „Auditul 

constituie în sine un act de comunicare. El intervine într-un proces dinamic 

bazat pe ascultare. Tratează o atenţie deosebită faţă de anumiţi interlocutori 

pentru a supraveghea acţiunile concurenţiale şi diagnosticarea ansamblului 

semnelor emise de companie.” Procesul de susţinere a unui audit este echiva-

lent cu procesul de research, ce se desfăşoară în faza iniţială a unei campanii. 

Specialistul în comunicare corporativă, Tamara Gillis, susţine că auditul este 

un mijloc de evaluare a sistemului de calitate a instituţiei şi îl califică drept 

un proces esenţial în faza de determinare a strategiei de comunicare. Totuşi, 

cea mai relevantă descriere a intercalării acestor subiecte este cea a lui 

Thierry Libaert, care califică auditul drept activitatea de măsurare a imaginii 

corporative. Această activitate are loc datorită măsurării câmpului concuren-

ţial, a valorii culturii interne şi monitorizării întregului proces comunicaţio-

nal, inclusiv cel ce se desfăşoară în medii aleatorii: domeniul economic, 

politic, ecologic, legislativ. Următorul element central al planului de comuni-

care corporativ este determinarea obiectivelor. La această etapă trebuie să 

formulăm obiectivul strategic şi conform acestuia trebuie să distingem obiec-

tivul comunicaţional. Desigur că definirea obiectivelor este o etapă foarte 

importantă pentru că influenţează direct toate activităţile ulterioare.  

Notorietatea poate fi spontană, adică se manifestă atunci când consumato-

rul numeşte spontan denumirea unei companii. Notorietatea „top of mind” se 

caracterizează prin faptul că numele companiei se fixează pe primele poziţii 

în „topul” realizat de subconştientul consumatorului. Un grad mai înalt de 

notorietate este reprezentat de notorietatea asistată, atunci când consumatorul 

ştie activitatea firmei noastre. Superlativul notorietăţii este deţinut de notorie-

tatea calificată şi aceasta se manifestă când avem în faţă un consumator care 

către producţia firmei şi păstrează faţă de ea o anumită loialitate. Obiectivul 

iniţial trebuie să determine ce grad de notorietate îşi doreşte compania şi să 

deruleze, eventual, planul de comunicare. Thierry Libaert numeşte această 

etapă „definirea obiectivelor”, dar din punctul de vedere al ierarhiei etapelor 

noi am realiza ideea că pe această poziţie trebuie să se afle anume scopul, 

care are un caracter mai generalist, pe când obiectivele conţin un element de 

natură practică. Pe lângă obiectivul de imagine, există şi obiectivul de schim-

bare a atitudinilor. El este reprezentat de modelul AIDA (awere, interest, 

desire, action). Iniţial, potenţialului cumpărător îi este atrasă atenţia, care este 

provocată de sentimentul de interes. Desigur, fiind interesat, cumpărătorul îşi 
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doreşte respectivul produs şi urmează momentul care „încoronează” orice 

activitate de promovare – actul de cumpărare. În acelaşi mod, se desfăşoară şi 

planificarea obiectivelor conform modelului AIDA. Fiecare etapă din acest 

model este reprezentată de un obiectiv cu anumite activităţi anexe. Însă, 

pentru activităţile pe care le desfăşurăm, există următoarea parte a planului în 

care se pune accent pe mesaje, ţinte şi mijloace. În primul rând, ca planul să 

fie eficient, nu trebuie să se axeze pe mijloace. Punctul forte al comunicări 

corporative constituie elaborarea mesajelor coerente poziţionate uniform în 

dependenţă de clasificarea ţintelor. În al doilea rând, trebuie să concepem 

orice mesaj în aşa mod încât să cuprindem obiectivul corporativ.  

O strategie de comunicare are în componenţa sa mai multe tipuri de pla-

nuri de comunicare, scopul iniţial fiind să se determine şi să se caracterizeze 

aceste planuri pentru a facilita realizarea unei strategii. O strategie de comu-

nicare trebuie să demareze cu un plan de comunicare corporativă, iar clauzele 

acestuia trebuie să fie desfăşurate într-un plan de campanie. Conform cercetă-

torului Luk Macenac, planul lansării unei campanii publicitare face parte 

integrală din planul media. Această idee nu exprimă în totalitate poziţia empiri-

că pe care o manifestăm. Lansarea campaniei publicitare depinde de: produs – 

caracteristicile mărcii produsului în sine; punctele de vânzare – poziţionarea 

favorabilă din punctul de vedere al principiului spaţial şi temporar, în locurile 

potrivite (de exemplu: centre comerciale, parcuri) şi la timpul potrivit (lansa-

rea campaniilor de binefacere în ajunul sărbătorilor de Paşti); ţintele sau cate-

goriile de targete – o anumită categorie de persoane care se înscriu într-o 

anumită caracteristică şi au trăsături comune, conform criteriilor de analiză 

sociologică; circumstanţele externe – se exprimă prin activităţile de promova-

re care se desfăşoară în aceeaşi perioadă cu activităţile lansate de campanie. 

Cunoaşterea acestor circumstanţe va permite realizarea unei campanii care să 

nu provoace interpretări negative din partea publicului şi să evite repetiţiile 

contextuale; constrângerile tehnice se referă la planificarea exactă a campa-

niei, astfel încât ea să nu producă un efect de saturare a publicului, dar nici să 

nu lase impresia unui eveniment „neconsumat”; bugetul – este un element nu 

mai puţin important, acesta trebuie să fie utilizat raţional şi să asigure desfă-

şurarea campaniei conform obiectivelor campaniei, nu să constituie sume 

prestabilite, chiar dacă planificarea financiară este tentată să determine în 

prealabil bugetul campaniei. 
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PLEDOARII PENTRU O ŞTIINŢĂ A EDITĂRII CĂRŢILOR 

Vasile MALANEŢCHI 

Deşi au trecut deja două decenii de la desprinderea Republicii Moldova 
de URSS (1991), sechelele aflării populaţiei de aici în cadrul statului sovietic 
se mai resimt în modul de gândire şi de exprimare. Şi în domeniul cercetării 
ştiinţifice a rămas în uz o serie de concepte şi noţiuni uşor perimate sau de-a 
dreptul expirate. Sistemul de noţiuni şi termeni ce vizează sfera activităţii 
editoriale, pătruns în limbajul ştiinţific în perioada sovietică, nu face excep-
ţie, fie că este vorba chiar de numele generic al domeniului sau, în particular, 
doar de unele elemente, fie că avem de faţă anumite practici uzuale.  

În tradiţia cultural-ştiinţifică sovietică, bunăoară, nu s-a găsit un termen 
distinct pentru disciplina responsabilă de stucturarea cunoştinţelor privind con-
ceperea, pregătirea pentru publicare şi difuzarea cărţilor, astfel că aceasta poartă, 
cu titlu de împrumut, acelaşi nume cu industria respectivă – Издательское 
делo (la noi, i s-a zis Activitatea editorială) sau Книгоиздание (Editarea de carte). 
În responsabilitatea acestei ştiinţe, considerată parte componentă a Bibliologiei 
(Книговедение; în rusă a pătruns şi termenul Библиология, utilizat însă cu 
frecvenţă redusă) intră studiul diacronic şi sincronic al problemelor legate de 
procesul redacţional-editorial (selectarea autorilor şi a operelor pentru editare, 
tehnicile de scriere, redactare, traducere şi pregătire a manuscriselor pentru tipar), 
de execuţia poligrafică (tirajarea), difuzarea şi punerea în vânzare a cărţilor. 

Constatăm, aşadar, că termenul Activitatea editorială, pătruns în uzul cetă-
ţenilor din RM prin traducere literală din limba rusă, a ajuns, iată, să desemneze 
concomitent şi ramura industrială de resort, şi domeniul de cercetare ştiinţifică 
asimilat acesteia, şi ciclul complex de discipline instructiv-didactice din învăţă-
mântul superior preocupat de pregătirea specialiştilor pentru sfera respectivă de 
producţie. O astfel de utilizare a termenului ni se pare abuzivă, pentru că gene-
rează confuzie, pe de o parte, şi sfidează tradiţia terminologică autohtonă, pe de 
altă parte. Cum am putea soluţiona cazul? În spaţiul cultural românesc, în ulti-
mul timp, întâlnim noţiunea Activitatea editorială folosită ca element biobiblio-
grafic în CV-urile, prezentate la angajarea în câmpul muncii sau cu alte ocazii 
legate de promovarea în funcţii eligibile. La compartimentul respectiv, autorii 
îşi transcriu, în ordine cronologică, titlurile de lucrări ştiinţifice sau de opere 
literar-artistice publicate. Cu acelaşi sens, termenul este utilizat şi de unele insti-
tuţii publice, fiind vorba, iarăşi, de liste bibliografice ale ediţiilor (cărţi, publica-
ţii periodice sau materiale publicitare) tipărite. În ambele cazuri, Activitatea 
editorială are sensul de domeniu ţinând exclusiv de joburi sau de sfera de pro-
ducţie, şi nu de cea a cercetării ştiinţifice. În schimb, când vine vorba despre 
aspectul ştiinţific-didactic al profesiunii este folosit termenul Editologie. 

Exemplele atestate în publicaţii periodice din diverse laturi ale spaţiului 
românesc sunt edificatoare pentru această realitate ce se reliefează tot mai 
pregnant în gândirea şi practica noţională românească a domeniului. Iată 
câteva exemple spicuite aleatoriu din presa ultimilor ani: 
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1) În articolul „Harababură editorială în colecţia Scriitori la ei acasă, poe-
tul George Vulturescu afirmă: „Dacă deasupra mormintelor, unde cei îngro-
paţi nu-şi pot odihni sufletele, dansează, în noapte, flăcări, în amiaza zilei, 
deasupra cărţilor unor scriitori dispăruţi «dansează» cu nesimţire cămătari şi 
veleitari în editologie...” [1]. 

2) Dintr-un articol semnat de Călin Vlasie, „Un cod de corectă practică 
editorială pe care să-l respecte toţi editorii, şi mari şi mici, e absolut obliga-
toriu”, aflăm că „o parte semnificativă a crizei actuale a culturii scrise se 
datorează lipsei de cultură editorială a editorilor” şi că fenomenul se datorea-
ză „lipsei de studii temeinice de editologie”. Urmează concluzia-imperativ: 
„O secţie de editologie, chiar o facultate, ar fi foarte necesară…” [2]. 

3) Într-o recenzie a istoricului şi criticului literar Theodor Codreanu de la 
Huşi la una din cărţile Aureliei Rusu, termenul editologie apare tocmai de 
cinci ori: a) „Formată la şcoala editologică a lui Perpessicius, [Aurelia Rusu] 
s-a dăruit nu mai puţin de trei decenii cercetării manuscriselor eminesciene”; 
b) „activitatea editologică este departe de a se fi restrâns la Eminescu”; c) „a 
rămas în spaţiul rezistenţei autentice în cultura naţională, nefăcând concesii 
valului de demitizări în ce-l priveşte pe Eminescu şi nici fanteziilor editolo-
gice de tip Petru Creţia…”; d) „acest studiu deschide o nouă etapă în evoluţia 
scrisului Aureliei Rusu, strâns legată însă de experienţa editologică: aceea de 
interpretare a operei eminesciene”; e) „Până şi la Academie editarea facsimi-
lelor manuscriselor a constituit o strădanie personală a lui Eugen Simion, acesta 
nebeneficiind de sprijinul profesioniştilor în editologie, ţinuţi departe, pentru 
a se constata, cum o face Aurelia Rusu, că, lipsite de transliterarea textelor, 
aceste volume reprezintă o anumită nefuncţionalitate, silindu-i pe cercetători 
să reia truda lecţiunilor, dat fiind că multe pagini şi cuvinte s-au degradat” [3]. 

4) Răzvan Voncu, într-o cronică la ediţia Nicolae Iorga, Scrisori de femei, 
prefaţă de Silvia Colfescu, Bucureşti, Editura „Vremea”, 2011, publicată în 
„România literară”, scoate în evidenţă, curajos, carenţele lucrării recenzate, 
considerând că „prezenta ediţie a cărţii este lamentabilă”; că realmente ea „nu 
întruneşte nici măcar criteriile ştiinţifice minime pentru a fi considerată o 
ediţie”; ca, în fine, să concluzioneze că „avem de-a face cu un eşec editorial 
de proporţii şi cu o demonstraţie practică despre cum nu se face o ediţie. Cum 
am mai spus şi cu alte ocazii, în materie de editologie nu e suficientă bună-
voinţa. E necesară şi o particulară competenţă…” [4]. 

În toate exemplele citate supra, termenul Editologie este întrebuinţat (şi) cu 
sensul de ştiinţă a editării cărţilor, sens atestat deja şi în unele din cele mai noi 
dicţionare explicative ale limbii române [5]. Să se observe că – utilizat cu acest 
sens – termenul Editologie se intersectează cu noţiunea de Textologie – o 
disciplină filologică aplicată la studiul comparat al textelor unor opere literare 
sau de altă natură, pentru stabilirea versiunii definitive corecte, autentice, în ve-
derea republicării operelor respective în ediţii postume (DEXI, p.2011). În pra-
xisul cultural-ştiinţific românesc, terenul a fost explorat cu începere din 

http://ovidiupecican.wordpress.com/2011/01/27/george-vulturescu-%e2%80%9eharababura-editoriala%e2%80%9d/
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sec.XVIII [6], dar a devenit o preocupare constantă în veacul următor, când cei 
dintâi istorici profesionişti s-au arătat interesaţi de publicarea letopiseţelor ca 
surse documentare şi a altor monumente de limbă şi literatură veche, fără ca 
experienţa respectivă să fi fost sintetizată în vreo lucrare cu caracter ştiinţific-
teoretic. Profesorul bizantinolog Demostene Russo (1869-1938), căruia îi apar-
ţine meritul de a fi publicat primul studiu consacrat acestei problematici în 
spaţiul românesc, Critica textelor şi tehnica ediţiilor (1912), constata cu multă 
amărăciune: „Lucrarea de faţă e prima în felul ei în limba română şi trebuie pri-
vită ca o încercare cu scăderi şi lacune pe care eu cel dintâi le recunosc. Greutăţile 
cu care am avut de luptat au fost numeroase; e de ajuns să relevez că nici măcar 
termenii tehnici, referitori la recesiunea textelor, n-au fost românizaţi până astăzi 
şi că predomină în întrebuinţarea lor o confuzie neexplicabilă...” [7].  

În pofida vechimii sale de cca un secol, tratatul de „metodologie filologi-

că”, cum este considerat şi astăzi, al lui D.Russo rămâne de mare actualitate, 

multe din observaţiile, constatările şi aserţiunile savantului fiind demne de 

luat în considerare. Chiar dacă autorul nu s-a gândit la convertirea vastelor 

sale cunoştinţe într-o disciplină ştiinţifică, Critica textelor şi tehnica ediţiilor 

conţine germenii ambelor discipline luate aici în discuţie: Textologia, pe de o 

parte, şi Editologia, pe de altă parte. Dacă cea dintâi, Textologia, a fost 

omologată ca ştiinţă, Editologia îşi mai aşteaptă rândul...  
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EFECTELE NEW MEDIA vs  

PSIHOLOGIA COGNITIVĂ APLICATĂ 

Mariana TACU 

New media reprezintă o forţă absolută şi omniprezentă care s-a impus în 

ultimul deceniu ca un sistem cu o putere de influenţă deosebită, având un 

impact major asupra aspectelor psihologice, economice, politice, culturale şi 

educaţionale ale vieţii individului. Într-o accepţiune generală, noile media 

cuprind: a) mijloacele de informare tradiţionale (ziarul, radioul, televiziunea) 

proiectate pe Web şi b) formele native de comunicare ale acestui spaţiu: site-

urile, blogurile şi reţelele de socializare. Caracterizate de rapiditatea comuni-

cării la distanţă, de o memorie cu un potenţial enorm şi un nivel sporit de 

interactivitate, noile media permit desfăşurarea actului de comunicare în 

diverse moduri:  

1. one-to-one (unul-către-unul);  

2. one-to-many (unul-către-mai mulţi);  

3. many-to-many (mai mulţi-către-mai mulţi).  

Comunicarea digitală permite şi condiţionează perceperea simultană la 

nivel intercognitiv a experienţelor colective şi contribuie la schimbarea 

relaţiilor omului cu lumea înconjurătoare, prin crearea unei realităţi virtua-

le, considerată „realitatea omului modern”. Noile media tind să reducă şi 

să modifice relaţiile interpersonale. Individul este pus instantaneu în con-

tact cu evenimentele ce au loc în diverse colţuri ale lumii. Astfel reducân-

du-se distanţele spaţiale şi temporale ce contribuie treptat la formarea unei 

„conştiinţe planetare”.  

Astăzi, în întreaga lume, sunt frecvent utilizate noţiunile de „societate 

informaţională” şi „societate a cunoaşterii”. Societatea informaţională nu 

poate fi separată de societatea cunoaşterii şi viceversa, astfel, fiind asigurată 

evoluţia şi dezvoltarea durabilă în contextul „noilor forme de guvernare”, 

„noii economii” şi „noii culturi”, bazate în principal pe activităţi intelectuale 

intensive. Informarea, persuadarea şi propaganda devin factori de prim ordin 

în controlul social-politic. Sugerând semnificaţii – oferă şi soluţii, asociază 

anumite grupuri, tipuri de valori, creează anxietate, legitimizează sau justifică 

statu-quo-ul anumitor sisteme. Vectorii societăţii informaţionale şi ai societă-

ţii cunoaşterii sunt de natură tehnologică şi funcţională.  

1. Vectorii tehnologici se referă la dezvoltarea internetului prin extensiune 

geografică, sisteme expert dotate cu inteligenţă artificială, nanotehnologia şi 

nanoelectronica – considerate principalul suport pentru procesarea informaţiei. 

2. Vectorii funcţionali vizează managementul cunoaşterii pentru diverse 

instituţii, marketingul strategic, generarea de noi cunoştinţe şi dezvoltarea de 

noi forme de cultură [1, p.395].  
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Numărul vectorilor funcţionali este în continuă creştere, datorită faptului 

că tot mai multe domenii de activitate devin dependente de produsele tehno-

logiei informaţionale şi ale tehnologiei comunicaţiilor. Informaţiile acumu-

late zi de zi capătă un caracter de mozaic, ce nu mai corespunde categoriilor 

de principii intelectuale tradiţionale, fără însă a nega valoarea implicită sau 

explicită a cunoştinţelor acumulate. În aceste circumstanţe, apar şi o serie de 

efecte ale new media, printre cele mai importante:  

 efectul de separare – cel ce vizează linia de marcaj dintre lumea reală 

şi cea virtuală, dimensiuni în care evaluarea unor ipoteze lansate şi progno-

zarea unor consecinţe se face în funcţie de timp şi cantitatea de informaţii 

transmise, calitatea fiind rezervată doar pentru intensificarea proceselor; 

 efectul de focalizare – presupune o pseudoanaliză a similitudinilor 

dintre procesul de căutare şi cercetare a informaţiilor şi procesul ce implică 

raţionamente logico-probabilistice în luarea anumitor decizii [2, p. 63-72]; 

 efectul de agendă on-line – se referă la capacitatea mass-media de a 

influenţa publicul din perspectiva percepţiei mintale asupra realităţii, amplifi-

când importanţa unei probleme prin expunerea proeminentă a unor fapte, pre-

zentarea în mod repetat a anumitor evenimente şi plasarea acestora într-o 

anumită ordine. Formula generală a efectului de agendă on-line implică trei 

vectori principali: 1. actualizarea conştientizată, 2. sensibilizarea proeminentă 

şi 3. prioritatea promovării produsului informaţional în circuitul realităţii 

virtuale. 

Creierul uman conţine o ierarhie de procesori ce operează în paralel. Gra-

ţie acestui paralelism, anumite funcţii răspund, în acelaşi timp, stimulilor ce 

vin, atât din lumea reală, cât şi cea virtuală. Actualele perspective ale psiholo-

giei cognitive aplicate în studierea efectelor new media evidenţiază:  

a) o teză – ce demonstrează contribuţia la cunoaştere prin gradul în care 

mijloacele de informare reflectă şi creează realitatea;  

b) o antiteză – care prezintă impactul ideilor şi opiniilor neaşteptate;  

c) o sinteză – ce prevede integrarea aşteptărilor şi care odată sedimentate 

conduc la reluarea procesului la nivel cognitiv.  

Cognitivismul reprezintă norme conform cărora comportamentul uman 

poate fi înţeles din momentul în care este înţeles şi modul de gândire al oa-

menilor. Prima teorie cognitivă asupra modului în care creierul procesează 

informaţia, aparţine psihologului D.Hebb. Aceasta se referă la „modurile de 

transmitere a informaţiei, teorii lingvistice, limite ale capacităţii de procesare 

şi procesarea serială sau paralelă a informaţiei” [3]. 

Studierea detaliată a sistemului cognitiv uman şi a subsistemelor sale 

(memoria, gândirea, limbajul, motivaţia, percepţia) este necesară la etapa 

stabilirii ordinii ierarhice a evenimentelor, precum şi a perioadei de menţinere 

a acestor ierarhii. Un subiect se raportează la realitate din perspectivă cogni-
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tivă, implicând necesităţi şi aspiraţii ale eului psihologic şi ale eului social. În 

acest sens, H.Mead distinge două aspecte ale eului: 1. eul psihologic – care ar 

reprezenta eul ca subiect; 2. eul social – care ar reprezenta eul ca obiect. Mai 

exact: „eul psihologic este reacţia organismului la atitudinile celorlalţi şi eul 

social este ansamblul organizat de atitudini ale celorlalţi pe care ni le 

asumăm” [4, p.38]. 

Orice act cognitiv, afectiv sau comportamental are la bază, în ultimă 

instanţă, un motiv şi un impuls intern, rezultat din interacţiunea dialectică a 

coordonatelor sistemului. În acest caz, motivaţia îndeplineşte o dublă funcţie, 

cea de direcţionare, orientare şi cea de alimentare şi potenţare a unui tip sau 

altul de comportament.  

Originea motivului delimitează motive primare (biologice/înnăscute) şi 

secundare sau derivate (psihologice/dobândite). Sursa acestora desemnează: 

a) motive raţionale – care domină deciziile de comportament; b) motive emo-

ţionale – cele legate de satisfacerea unor nevoi psihologice ale individului; c) 

motive de conştientizare – ce presupun atât înţelegerea raţională a fenomene-

lor ce au loc într-o societate, cât şi analiza pragmatică a detaliilor cu referire 

la anumite schimbări; d) motive atitudinale – ce vizează starea mintală sau 

neurală de pregătire organizată prin experienţă [5, p.37].  

În această ordine de idei, evidenţiem faptul că new media are misiunea de 

a identifica potenţialuri neexplorate, totodată direcţionând indivizii către o 

reevaluare continuă a scării de valori la nivelul educaţiei, formării şi culturii. 

Având o importanţă considerabilă în depozitarea cunoaşterii, în organizarea 

memoriei colective, în general, şi cea a individului, în particular, new media 

contribuie la remodelarea matricilor sociale, politice şi culturale ale unei 

societăţi. 
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MASS-MEDIA – FORMATOR AL CONŞTIINŢEI  

NAŢIONALE A TINERILOR 

Mariana MARCU 

Mass-media îi revine un rol-cheie în societatea contemporană. La început 
cartea şi ziarul, apoi radioul şi televiziunea, iar acum și mutimedia, şi-au 

demonstrat potenţialul lor de informare şi delectare a publicului, dar şi de 
educare a lui. 

Actualmente, mass-media tot mai mult dezvoltă rolul său de suport pentru 
asigurarea dialogului dintre oamenii cu nivel de cultură diferit, contribuind la 

consolidarea conştiinţei sociale și naționale a cetățenilor. „Conştiinţa naţio-
nală, citim în Dicţionarul de psihologie socială, este conştiinţa de sine a unei 
comunităţi naţionale: conştiinţa apartenenţei la comunitatea naţională, bazată 
pe comunitatea de origine etnică, de limbă, cultură şi civilizaţie, teritoriu, 
tradiţii de luptă socială şi naţională pentru păstrarea culturii şi fiinţei naţio-

nale…” [1]. 
Mai mult: teoreticieni din domeniul politologiei şi istoriei susţin că conş-

tiinţa naţională reprezintă ansamblul ideilor, aspiraţiilor, sentimentelor prin 
care membrii unei comunităţi naţionale îşi afirmă identitatea comună pe baza 

unităţii de: teritoriu, limbă, cultură şi viaţă economică. 
Având în vedere faptul că în cadrul unei societăţi tinerii sunt cei care fac 

legătura între generaţia de ieri şi de mâine, înțelegem că lor le revine funcţia 
de perpetuare a unor valori ce stau la baza conştiinţei naţionale. Cu toate 

acestea, acum, în procesul globalizării, tot mai puţini tineri se arată interesaţi 
de dezvoltarea conştiinţei naţionale, chiar dacă, de-a lungul timpului, datorită 
importanței ei, conştiinţa naţională era supranumită: „suflet al naţiunii”; 
„rezultanta tuturor elementelor psihologice constitutive ale naţiunii” sau 
„factor de legătură a caracteristicilor specifice naţiunii”.  

Datorită pătrunderii mass-media în toate sferele virtualului, se produce o 
neîncetată extindere a spaţiului public. Cu ajutorul instrumentelor ce le deține 
mass-media, ajunge la o sferă publică în care neînţelegerile şi conflictele 
cauzate de gradul de conştiinţă de sine diferit din societate să fie obiect de 

dezbatere, iar în urma dezbaterilor să ne alegem cu soluţii. 
 Comisia Internaţională UNESCO pentru studiul problemelor comunicării 

în societatea contemporană, încă la sfârșitul secolului trecut, a determinat 
cinci funcţii importante ale mass-media, de bază fiind considerate funcțiile de 
informare şi cea de educare. Dacă cu ajutorul textelor informative, presa 

scrisă, audiovizualul contribuie la fundamentarea şi construirea conştiinţei 
fiecărui individ, cu ajutorul materialelor de opinie ea cimentează şi şlefuiește 
elementele ce dau durabilitate şi consistenţă convingerilor indivizilor. 

Mass-media, prin activitatea lor, au menirea de a ţine trează conştiinţa ce-

tăţenilor, promovând valorile şi normele morale, etice şi culturale ale socie-
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tăţii. Reflectând evenimentele legate de viaţa social-politică şi culturală şi, mai 

ales, punând în circuit informaţii cu caracter generalist, mass-media educă/ 

formează, orientează cititorii. Deseori, auditoriul care suportă efectele acestor 

acţiuni nu conştientizează prezenţa, impactul şi intensitatea influenţei mesa-

jului mediatic, care modelează indirect convingerile şi conduita cetăţenilor. 

Iar în aceste condiţii devine imperios necesară determinarea nivelului de 

influenţă operat de mass-media, mai cu seamă, asupra publicului tânăr, 

stabilind în acest context şi un hotar între utilitatea şi nocivitatea cu care 

mass-media acţionează asupra conştiinţei naţionale a tinerilor, mai ales că 

„mass-media actuală traversează o serie de crize, de la cea a adaptării la o 

tehnologie mereu în schimbare, până la o nouă şi profundă criză de iden-

titate”[2]. În acest context, tot mai des se discută despre rolul mijloacelor 

media în lumea contemporană, despre credibilitatea și capacitatea lor de a se 

adapta noilor condiții sociale. 

Multitudinea şi diversitatea mesajelor mediatice, vehiculate de sursele de 

comunicare, ne induce într-o altă dimensiune spaţială şi temporală, făcându-

ne să neglijăm principalele evenimente ce au loc în jurul nostru. Deseori, mai 

cu seamă tinerii, manifestă interes pentru anumite evenimente/întâmplări doar 

dacă acestea conţin o doză sporită de senzaţional. Tot mai des observăm că 

„dimensiunea eroică a existenţei umane este pierdută (ea aparţinând unei vârste 

a inocenţei, a romantismului şi a încrederii în progresul umanităţii), în schimb 

asistăm la o frenezie a desacralizării, la o punere în chestiune a tuturor 

instanţelor, de la cele politice la cele economice sau spirituale”[3], în care 

individul postmodern încearcă să-şi menţină libertatea de a alege, preferând 

să rămână, în acelaşi timp, în afara propriei participări la realitatea cotidiană. 

Într-o măsură, tinerii de astăzi preferă să neglijeze unul din elementele-

cheie ce stau la baza conştiinţei naţionale – istoria. În atare situație, mass-

media îi revine funcţia de a readuce evenimentele istorice în atenţia publicului 

pentru a consolida conştiinţa naţională. În acest scop, unele posturi de radio 

moldoveneşti realizează emisiuni în cadrul cărora sunt invocate și dezbătute 

probleme legate de istoria țării, trecutul nostru. Astfel, postul de radio „Vocea 

Basarabiei” difuzează emisiunile „Editorialele istoriei”, „Istoria în mişcare” 

şi „Magazin istoric”. În cadrul lor, participanții la emisiuni urmăresc scopul 

de a promova adevărul ştiinţific şi istoric, încearcă să combată teoriile şi 

opiniile false privind originea etnică, limba maternă şi istoria naţională a ro-

mânilor moldoveni. În acest context, deosebit de importantă este şi contri-

buţia postul de radio „Europa Liberă” care menține rubrica „Istoria trăită”. 

O altă dimensiune ce stă la baza formării conştiinţei naţionale este cea 

culturală. Şi de acest aspect au ţinut cont jurnaliştii de la „Vocea Basarabiei”, 

propunând publicului emisiuni în care sunt promovate adevăratele valori 

culturale ale neamului. În numărul lor se înscrie și „Tezaur folcloric româ-
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nesc”, îngrijită şi prezentată de maestrul culturii – Ion Paulencu. În cadrul 

altei emisiuni – „Suflet de artist”, sunt promovați interpreţi, textieri, aranjori, 

dar şi piesele lor. Formatul emisiunilor, care presupune nu doar o simplă 

difuzare a pieselor, permite radioascultătorului să-şi completeze cunoştinţele 

şi cu anumite informaţii despre interpreţi, istoria cântecelor, despre concertele 

care au avut sau vor avea loc etc. Exemplul „Vocii Basarabiei”, de promotor 

al culturii naționale, este urmat și de alte posturi audiovizuale de la noi. 

Educaţia prin şi pentru valori, care constituie premisa formării subiectului 

valorizator, cât şi a potenţialului creator de valori, trebuie să devină o domi-

nantă în politica editorială a posturilor de radio și TV. Altfel spus, finalitatea 

educaţiei, inclusiv prin intermediul mediilor de informare, rezidă în formarea 

conştiinţei şi conduitei tinerilor, iar obiectivele ei majore sunt: aspiraţia spre 

valori, disponibilitatea pentru valorizare, atitudini şi comportamente cores-

punzătoare. „Procesul de valorizare a lucrurilor, obiectelor concrete se con-

solidează în conştiinţa omului ca „valori subiective”, sub forma unor idei, 

reprezentări normative, ajutându-l să-şi orienteze acţiunile, să-şi stabilească 

obiectivele şi scopurile de atins <...> care convin lui şi societăţii”[4]. În pro-

cesul de formare a conştiinţei naţionale, în special a tinerilor, este importantă 

atât selecţia/conservarea, cât şi transmiterea/promovarea valorilor naționale – 

toate aceste acțiuni aflându-se în strânsă dependenţă. Fiindcă numai prin 

intermediul valorilor şi permanenta raportare la ele omul îşi poate forma şi 

afirma personalitatea. 
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LIBERTATEA DE EXPRIMARE  

ÎN SOCIETATEA DEMOCRATICĂ 

Mihai LESCU 

Una dintre cele mai vechi preocupări ale oamenilor a fost şi este problema 

drepturilor lor, pe care aceştia le revendică de-a lungul evoluţiei sociale. 

Promovarea şi ocrotirea drepturilor şi libertăţilor civile, economice, sociale, 

politice şi culturale a devenit o preocupare primordială a fiecărui stat în parte, 

dar şi a comunităţilor/forurilor regionale şi internaţionale.  

Drepturile şi libertăţile oamenilor/cetăţenilor/popoarelor au fost consfin-

ţite în constituţii şi declaraţii, în convenţii şi pacte, în alte acte importante: 

Magna Charta Libertatum (Marea Cartă a Libertăţilor), document emis în 

Marea Britanie, în anul 1215, care urmărea îngrădirea puterii regelui, a apro-

piaţilor lui şi garantarea mai multor drepturi tuturor cetăţenilor; Declaraţia de 

independenţă a Statelor Unite, din 14 iulie 1776; Declaraţia drepturilor 

omului şi ale cetăţeanului, din 26 august 1789, adoptată în perioada Revolu-

ţiei Franceze. 

Mai multe referinţe privind respectarea/reglementarea drepturilor omului 

în ţinuturile populate de români le găsim, în special, „în primele legiuiri laice 

ce au apărut în Moldova – Pravila lui Vasile Lupu, 1646 – şi Ţara Româ-

nească – Pravila lui Matei Basarab, 1652” [1].  

O examinare a izvoarelor privind drepturile omului, adoptate în diferite 

colţuri ale lumii, dar şi la noi, ne convinge să împărtăşim afirmaţia savantului 

român Constantin Jofa, că „originea preocupărilor pentru protecţia drepturilor 

fundamentale ale omului se găseşte în lupta pentru autodeterminare, indepen-

denţă şi egalitate dusă de oameni, de popoare de-a lungul veacurilor” [2]. Tot 

în acest context, în preambulul Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului, 

la care Republica Moldova a aderat prin Hotărârea Parlamentului, din 28 iulie 

1990, citim:„ Făurirea unei lumi în care fiinţele umane vor beneficia de 

libertatea cuvântului şi a convingerilor, eliberate de teroare şi de mizerie, a 

fost proclamată drept cea mai înaltă aspiraţie a omului”. 

Datorită importanţei ei, Declaraţia Universală a Drepturilor Omului este 

inclusă aproape integral, în majoritatea constituţiilor ţărilor lumii, fiind 

cunoscută ca: Drepturile şi libertăţile fundamentale. Acesta este şi titlul cap.2 

al Constituţiei Republicii Moldova. Din ce considerente specificarea: drepturi 

şi libertăţi? Termenul „libertate” este întrebuinţat în contextul reglementări-

lor: libertatea conştiinţei, libertatea întrunirilor, libertatea de exprimare (-sie), 

iar termenul „drept” – când consacrăm ceva: dreptul la viaţă, dreptul la vot, 

dreptul la informaţie. Oricum, diferenţa dintre aceşti termeni nu e mare, ei 

ambii, cum remarcă specialiştii, desemnează, din punct de vedere juridic, o 

singură categorie, şi anume, un drept esenţial, fundamental, de unde accep-
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tăm concluzia mai multor savanţi români că „juridiceşte dreptul este o liber-

tate iar libertatea este un drept” [3]. 

De-a lungul istoriei, drepturile şi libertăţile omului au cunoscut foarte 
multe clasificări/tipologii. Dar oricare ar fi clasificarea lor, semnificaţia drep-
turilor şi libertăţilor nu se minimalizează. Alta ar fi problema: unele drepturi 
şi libertăţi au avut o istorie mai îndelungată de dezvoltare, cum ar fi libertatea 
de exprimare (cunoscută prin ani ca: libertatea cuvântului, libertatea presei 
sau libertatea mass-media), iar altele nu s-au afirmat în aceeaşi măsură. 

Libertatea de expresie este considerată o componentă esenţială a dezvoltă-
rii şi funcţionării unei societăţi democratice. Nici un stat nu se poate dezvolta 
într-o democraţie, fără libertatea de exprimare, fără mass-media şi circulaţia 
de idei şi opinii. Nu întâmplător, primul paragraf din articolul 10 al Conven-
ţiei Europene pentru Drepturile Omului, semnată la Roma la 4 noiembrie 
1950, evidenţiază trei componente ale libertăţii de exprimare: libertatea de 
opinie; libertatea de a primi informaţii şi idei şi: libertatea de a comunica 
informaţii şi idei [4]. Astfel prin exprimare individul exteriorizează, aduce la 
cunoştinţa semenilor săi cerinţele, aspiraţiile, creaţiile sale spirituale, de unde 
putem concluziona că libertatea de exprimare, în calitatea ei de libertate de 
tradiţie, colaborează activ cu mai multe libertăţi şi drepturi, cărora le dă sens 
şi le îmbogăţeşte conţinutul, cum ar fi: libertatea conştiinţei, şi aceasta una 
din primele libertăţi, care comandă existenţa şi conţinutul altor libertăţi: a 
presei/ mass-media, de asociere sau a întrunirilor. 

Practica demonstrează că libertatea de exprimare, ca şi celelalte drepturi 
şi libertăţi, este în permanentă dezvoltare ca şi societatea, ca şi instituţiile 
democratice. Mai mult: libertatea de exprimare presupune relaţia ei cu publi-
cul, deoarece exprimarea în public este definitorie pentru conţinutul juridic al 
acestei libertăţi. Cât priveşte scopurile ce le are libertatea de exprimare în so-
cietate democratică, în opinia noastră, acestea sunt următoarele: 

 Ca individul/cetăţeanul să deţină un instrument real de descoperire a 
adevărului. Doar numai în urma schimbului de opinii, a discuţiilor sub dife-
rite unghiuri de abordare a unei sau altei probleme, oamenii/cetăţenii pot for-
mula/emite concluzii mai mult sau mai puţin concrete şi veridice despre feno-
menele şi evenimentele ce au loc în societate; 

 Pentru ca publicul să se considere coparticipant activ la luarea în dez-
batere şi adoptarea deciziilor. Astfel, libertatea de exprimare nu este impor-
tantă doar pentru înţelegerea de sine, dar e definitorie pentru asigurarea parti-
cipării active a cetăţenilor la viaţa politică şi publică. Împărtăşim opinia mai 
multor specialişti, cum că societăţile democratice pot funcţiona în mod dura-
bil numai dacă cetăţenii sunt bine informaţi şi dacă au acces la informații şi 
pot face schimb liber de opinii; 

 Ca puterea să poată asigura condiţii optime de soluţionare a divergen-

țelor şi conflictelor ce apar în societate. Numai în urma exprimării/exteriori-



30 

zării revoltelor şi nedumeririlor ce-i stăpânesc oamenii/publicul pe parcurs se 

calmează şi se autoconsolează. Drept urmare, masele sunt mai puţin tentate să 

recurgă la violenţă socială/politică. Însă conflictul social este necesar în sco-

pul asigurării progresului în societate. Anume conflictul este cureaua de 

transmisie a mecanismului ce asigură legătura dintre stabilitate şi procesele 

de renovare şi restructurare a societăţii democratice. Pe această cale, liberta-

tea de exprimare capătă şi alte însuşiri. Cu ajutorul ei, prin sursele de comuni-

care/mass-media puterea explică/aduce la cunoştinţa maselor problemele 

social-politice importante, menţinând un dialog constructiv şi civilizat cu 

cetăţenii; 

 Asigură autoexprimarea personalităţii umane. Manifestarea plenară îi 

este necesară omului pentru a se considera împlinit, pentru a-şi vedea reali-

zate visele, capacităţile, deoarece punctul forte în viaţa oricărui individ, cum 

remarcă filosofii, o constituie necesitatea realizării posibilităţilor sale ca per-

sonalitate umană. 

Departe de gândul că, prin cele enunţate mai sus, am epuizat şirul scopu-

rilor ce le urmăreşte libertatea de exprimare în societatea democratică. Evolu-

ţia societăţii introduce permanent schimbări în această privinţă. Important 

este să realizăm că libertatea de exprimare este un beneficiu al tuturor 

membrilor societăţii şi că ea nu poate fi interzisă pe motive politice ori că nu 

corespunde intereselor celor aflaţi la putere/conducere. Nu întâmplător se 

spune că cel care vrea să fie liber trebuie să-l apere şi pe oponentul său, 

deoarece nu e exclus ca cel care astăzi e la putere, mâine să fie în opoziţie sau 

invers. 
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AFIRMAREA ABECEDARULUI CA MANUAL 

ELEMENTAR PENTRU INSTRUIRE 

Mihai LESCU 

Procesul afirmării abecedarului ca purtător de mesaj educativ elementar şi 

mijloc de instruire a copiilor, dar nu numai, a durat în timp, el fiind modelat 

şi perfecţionat în corespundere cu principiile didactice, cu structura grama-

ticală a limbilor şi cu metodele de predare preconizate de autori. În Europa 

Occidentală primele abecedare apar în sec.XVI [1]. În Moldova şi în Tara 

Românească din cele mai vechi timpuri drept cărţi de învăţătură au fost 

folosite surse cu caracter moral-religios. Anumiţi oameni de ştiinţă consideră 

drept prototip al abecedarului Miscelaneul, carte de învăţătură, prezentă în 

bibliotecile mănăstireşti din Moldova propriu-zisă încă din sec.XV, şi 

Ceaslovul. Prin valenţele formative ale conţinutului lor aceste tipuri de carte 

au însoţit evoluţia şcolii naţionale secole la rând. În mediul mănăstiresc sunt 

alcătuite şi Gramaticile, utilizate în învăţământul autohton în sec.XVI-XVIII, 

considerate şi ele predecesoarele abecedarului.  

În Moldova şi în Tara Românească, primele cărţi care cuprindeau noţiuni 

de citire şi de scriere se numeau bucoavnă sau bucvariu. Primul abecedar 

românesc cunoscut este Bucovna (Bucoavna), întocmită şi tipărită de Mihai 

Iştvanovici „în oficina Bălgradului, aici la Alba-Iulia” în 1699, „ce are în sine 

deprinderea inveţiaturii copiiloru la carte” [2]. Acesta este, se pare, cel dintâi 

abecedar tipărit din istoria educaţiei în Ţările Româneşti. În 1749 în Tara 

Românească vede lumina tiparului Bucoavna pentru învăţătura prunciloru de 

C.Athanasievici, tipograful [3]. Primul abecedar românesc cu caracter pre-

ponderent laic este Abeţedar înlesnitor pentru învăţătura copiilor, alcătuit şi 

tipărit de Grigore Pleşoianu la Sibiu, în 1828. Următorul abecedar apărut la 

Sibiu, în 1836, aparţine lui D.Jianu.  

Seria abecedarelor româneşti cu litere latine a fost inaugurată de Abeceda-

riu, apărut la Cluj, în 1853, care este atribuit lui Ioan Negruţiu. În 1755, în 

capitala Moldovei medievale, oraşul Iaşi, vede lumina tiparului primul abece-

dar autohton Bucvariul sau începere de învăţături celor ce vor să înveţe carte 

cu slove sloveneşti, pregătit şi editat de mitropolitul Iacob Putnenul. Acest 

Bucvariu, care este şi primul manual tipărit în Moldova, are şi o Predislovie 

destul de amplă şi de interesantă despre care savantul de la Chişinău A.Eşanu 

spune că „reflectă în bună parte atât conţinutul şi caracterul învăţământului 

din Moldova în sec.XVIII, cât şi unele aspecte ale gândirii pedagogice mol-

doveneşti din această perioadă” [4], gândire influenţată deopotrivă de spiritul 

înnoitor al epocii luminilor, în care cartea şi ştiinţa de carte erau apreciate în 

mod deosebit şi de ideologia religioasă ortodoxă. O amplă activitate de elabo-

rare şi editare a abecedarelor, în scopul satisfacerii necesităţilor şcolii din 
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Moldova de atunci, desfăşoară M.Strelbiţchi, pe care le tipăreşte la Dubăsari 

(1792) şi Movilău (1800).  

În 1828 la Iaşi apare o bucoavnă tipărită de mitropolitul Sucevei şi al 
Moldovei V.Costache, iar la Institutul tipo-litofrafic Albina românească iese 

de sub tipar, în 1842, Abecedariul lui Gh.Săulescu. Metoda fonetică de 
instruire este aplicată pentru prima dată în abecedarul lui I.Doncev, tipărit, în 

1865, la Chişinău [5].  

Primul abecedar bazat pe metoda scriptolegă a fost alcătuit de Ion Creangă 
în colaborare cu învăţătorul Gh.Enăchescu (Iaşi, 1868). Cunoscut şi îndrăgit 

de generaţii în şir, mai cu seamă ca autor al Amintirilor din copilărie, Creangă 

s-a dovedit a fi şi un educator priceput, cu reale calităţi pedagogice. Abeceda-
rul lui Creangă cuprinde trei capitole: literele alfabetului; cititul pe silabe şi 

cuvinte; istorioare, poezii, proverbe şi un sumar de rugăciuni, încheindu-se cu 
tabla înmulţirii.  

Primul abecedar din Basarabia – cu grafie latină – este Abecedarul 

moldovenesc, pregătit şi tipărit de mitropolitul Gurie Crosu la Chişinău, în 
1918, la îndemnul lui Onisifor Ghibu. Până atunci tot el tipăreşte la Chişinău, 

în 1909, Bucoavnă moldovenească. 

În RASSM, la Balta, în 1927, este tipărit abecedarul lui M.Eftodiev şi 
A.Ignatovici, conceput în spiritul instruirii după metoda cuvintelor întregi. 

Urmează şi alte abecedare, concepute şi ele după aceeaşi metodă – de 
D.Grigorieva (1935) şi de A.Sandulenco (1937). După război vede lumina tipa-

rului abecedarul pentru vârstnici de N.Corlăteanu şi E.Russev (1946), care are 

o contribuţie substanţială în promovarea ştiinţei de carte în RSSM. Din 1953 în 
Moldova sunt introduse în învăţământ abecedarele lui M.Aftenii şi P.Petric, 

care pun în aplicare metoda fonetică, analitico-sintetică, de instruire [6]. 

Momente importante în istoria elaborării şi editării abecedarelor intervin 
atunci când în această activitate se încadrează plenar cei mai îndrăgiţi scriitori 

ai copiilor – Gr.Vieru şi Sp.Vangheli, care, în strânsă colaborare cu pedagogi 
patrioţi de prestigiu: P.Petric, M.Aftenii, A.Camerzan şi pictorul Ig.Vieru 

lansează, în 1970, prima ediţie a abecedarului pentru clasa I. Acest abecedar, 

care ulterior i-a avut ca ilustratori pe V.Vaghin, apoi pe L.Sainciuc a cunoscut 
până în 1988 peste 20 de ediţii şi tiraje de masă. În 1985 Gr.Vieru şi Sp.Vangheli, 

în comun cu pictorul L.Sainciuc, avându-i consultanţi pe pedagogii I. Gantea 

şi E.Guţan, intocmesc şi editează un abecedar experimental pentru copiii de 
şase ani, care este tipărit mai mulţi ani la rând în tiraje de masă. 

Un abecedar cu o aranjare liberă a materialului literar şi didactic este şi 
Albinuţa, cartea preşcolarului, de Gr.Vieru, prezentare grafică de L.Sainciuc. 

Acest abecedar a fost tipărit pentru prima dată în grafie chirilică în 1979, 

urmând apoi nenumărate ediţii, cu un tiraj total de peste un milion de exemp-
lare. Prima ediţie a lui în grafie românească a fost tipărită, în 1994, la Editura 

Didactică şi Pedagogică din Bucureşti, având un tiraj de 200 de mii de 



33 

exemplare. În perioada de democratizare, după declararea limbii române 

(moldoveneşti) ca limbă de stat, în scopul de a nu zădărnici procesul de 

instruire în clasa I, varianta în grafie latină a abecedarului de Gr.Vieru şi 
Sp.Vangheli a fost publicată integral în ziarul „Moldova Suverană” în 

octombrie-noiembrie 1989 şi în ianuarie 1990. La acel moment, ziarul avea 

un tiraj de 200 de mii de exemplare. Abecedarul a fost machetat în aşa fel 
încât să poată fi decupat şi transformat cu uşurinţă în carte [7].  

Abecedarul evoluează în contextul procesului didactic general, odată cu 

şcoala, deţinând până în prezent un rol prioritar în procesul primar de învăţă-

mânt în pofida afirmaţiilor multor adepţi ai tehnologiilor moderne, că el poate 

fi substituit în totalitate de suporturile electronice. Perfecţionarea abecedaru-

lui a fost şi este unul dintre obiectivele constante majore ale şcolii, oamenilor 

de ştiinţă, de literatură şi artă. Actualmente, în Republica Moldova se afirmă 

tot mai mult pe tărâmul întocmirii abecedarelor în corespundere cu noile 

cerinţe ale procesului de instruire alături de pedagogii M.Buruiană, S.Cotelea, 

A.Ermicioi, scriitorii C.Dragomir, I.Hadârcă, A.Suceveanu, T.Ştirbu, S.Afanasiu. 
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RELAŢIILE PUBLICE ŞI ACTIVITĂŢILE CONEXE: 

PROBLEME ALE INTERFERENŢEI 

Lucia GROSU 

Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM 

Într-un articol publicat în 1945, în revista Public Opinion Quarterly, repu-

tatul autor american Rex Harlow, la acel moment preşedinte al Consiliului 

American pentru Relaţii Publice (American Council on Public Relations) 

menţiona că toată lumea vorbeşte despre Relaţii Publice, dar se pare că foarte 

puţini cunosc semnificaţia acestui termen [1, p.17]. După aproape 70 de ani, 

această afirmaţie este încă de actualitate, mai cu seamă, pentru specificul 

domeniului în Republica Moldova.  

Trebuie menţionat că sursa acestor confuzii este multiplă, dacă ne rapor-

tăm la cadrul general. Pe de o parte, este vorba despre o dinamică internă a 

domeniului, respectiv un proces firesc de maturizare şi consolidare, care con-

duce inevitabil la o dinamică semantică. Pe de altă parte, Relaţiile Publice au 

evoluat alături de alte domenii din sfera ştiinţelor sociale, fără să se poată 

identifica întotdeauna spaţiul de frontieră care le delimitează. La aceste ele-

mente se poate adăuga şi diversitatea de acţiune a Relaţiilor Publice, cât şi 

modul în care specialiştii înţeleg să definească Relaţiile Publice.  

Pe de altă parte, dacă ne raportăm la cadrul concret al domeniului, aşa 

cum a apărut şi s-a dezvoltat acesta în Republica Moldova, trebuie subliniat 

că asemenea confuzii se datorează, în primul rând, noutăţii acestui domeniu 

de activitate, în care diferitele practici nu s-au conturat suficient şi, în al 

doilea rând, dificultăţilor semantice create de utilizarea acestor termeni în 

contexte şi cu accepţii încă foarte diferite (dublete precum reclamă – publici-

tate, Relaţii Publice – relaţii cu publicul, publicitate – promoţiune etc., 

creează dileme suplimentare sub aspect conceptual.  

Poziţionate la intersecţia mai multor discipline (comunicare, sociologie, 

politologie, psihologie, management, marketing etc.), Relaţiile Publice pot 

avea semnificaţii diferite în funcţie de unghiul din care sunt analizate. De aici 

şi confuzia terminologică, confuzie care, uneori, consideră autorul român Remus 

Pricopie [1, p.18], favorizează includerea în Relaţiile Publice a tot ceea ce nu-

şi găseşte un loc bine definit în domeniile menţionate supra sau, alteori, re-

duce Relaţiile Publice la stadiul de instrument al unuia dintre aceste domenii.  

Este adevărat că toate aceste domenii au influenţat într-un fel sau altul 

teoria şi practica Relaţiilor Publice, de aceea este importantă clarificarea dife-

renţelor dintre activitatea Relaţiilor Publice şi cea a altor domenii. Pe lângă 

asemănările, deosebirile şi confuziile care vor fi analizate mai târziu, conside-

răm necesar să remarcăm, în mod prioritar, principala problemă specifică do-

meniului Relaţiilor Publice din Republica Moldova, şi anume, neclaritatea 
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iscată de traducerea sintagmei public relations, care din engleză înseamnă 

Relaţii Publice, dar care în limba română este adesea confundată cu termenul, 

relaţii cu publicul, foarte asemănător ca şi structură, însă foarte diferit ca şi 

semnificaţie. Relaţii Publice şi relaţii cu publicul nu se definesc la fel, com-

petenţele celor două domenii fiind diferite. Dacă relaţiile cu publicul au exis-

tat de când există funcţionarii publici şi ghişeele, Relaţiile Publice moderne 

există doar din momentul în care organizaţiile au conştientizat importanţa şi 

necesitatea câştigării bunăvoinţei şi încrederii publicului.  
O abordare interesantă, în acest sens, aparţine autorului român Dumitru 

Borţun, abordare care merge dincolo de explicaţia simplă de mai sus şi care 
este perfect valabilă şi pentru realităţile domeniului din Republica Moldova. 
În opinia sa, problematica acestui subiect depăşeşte aspectul lingvistic, fiind 
mai degrabă o problemă culturală, provenită din necunoaşterea şi mai ales 
neînţelegerea noţiunii de sferă publică (spaţiu de dezbatere cu privire la inte-
resul public), datorată contextului istorico-politic românesc. Astfel, au fost 
excluse din mentalul colectiv şi alte noţiuni precum interes public, instituţie 
publică, informaţie publică sau comunicare publică [2, p.68]. Absenţa acestor 
noţiuni reprezintă deficitul culturii comunicaţionale româneşti şi, implicit, a 
Relaţiilor Publice, a căror pătrundere în Europa occidentală, spune Borţun, 
coincide cu instaurarea regimului comunist în România, dar şi în Republica 
Moldova, fapt care a redus comunicarea politică la propagandă bazată pe un 
transfer de informaţii în sens unic, de sus în jos. Concluzia autorului este că 
„majoritatea românilor receptează cuvântul public nu ca adjectiv (cum îl 
avem în expresia Relaţii Publice), ci ca substantiv (un public, două publi-
curi); din această cauză, ei traduc în mod greşit expresia Relaţii Publice prin 
relaţii cu publicul. Este principalul motiv pentru care autorul a decis, în urmă 
cu câţiva ani, să scrie numele domeniului cu majuscule [2, p.71]. 

Dincolo de confuziile şi dificultăţile definirii spaţiului de acţiune al dome-
niului din ţara noastră, literatura de specialitate identifică şi altele, fapt care 
face dificilă neclaritatea cu privire la îndatoririle unui specialist în Relaţii 
Publice. Cristina Coman, recunoaşte că Relaţiile Publice interferează, prin 
unele tehnici, cu alte tipuri de activităţi, cum ar fi: marketingul, reclama, 
publicitatea, afacerile publice, promoţiunea, lobby-ul, found-raising-ul etc., 
însă sinonimizarea lor cu acestea nu este tocmai corectă [3, p.16]. 

Se poate spune mai degrabă că munca unui specialist în Relaţii Publice 
sprijină şi este sprijinită de aceste activităţi, împrumutând tehnici şi instru-
mente de lucru de la ele şi colaborând cu ele în cadrul campaniilor de comu-
nicare. În acest sens, Doug Newsom consideră că denumirea Relaţii Publice 
ar trebui rezervată numai pentru posturile de management care implică plani-
ficare strategică [4, p.55]. 

În literatura de specialitate, explicaţiile legate de diferenţele şi asemănă-

rile dintre Relaţiile Publice şi domeniile cu care sunt confundate sunt destul 
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de des întâlnite. Ceea ce este important de menţionat este faptul că dezbateri-

le nu sunt uniforme, există chiar şi mici contradicţii, iar alegerea domeniilor 

de comparaţie este mai mult sau mai puţin asemănătoare. Astfel, discuţiile 

sunt abordate din mai multe perspective: (i) Relaţiile Publice şi activităţile 

înrudite, sub acest aspect, Relaţiile Publice sunt văzute ca un proces ce include 

mai multe activităţi, precum activităţile agentului de presă (press agentry), 

promovarea (promotion), informarea publică (publicity), afacerile publice 

(public affairs), cercetarea, grafica, publicitatea (advertising), merchandising-

ul; (ii) Relaţiile Publice şi activităţile conexe, unde sunt incluse: publicitatea, 

reclama, afacerile publice, promoţiunea, lobby-ul, strângerea de fonduri şi 

marketingul; (iii) Relaţiile Publice şi celelalte profesii ale comunicării, precum 

jurnalismul, publicitatea, marketingul, afacerile publice, lobby-ul şi propaganda. 

În concluzie, vom menţiona că un specialist bine antrenat în practica şi 

teoria comunicării publice nu ar trebui să întâmpine o dificultate majoră în 

stabilirea cadrului conceptual şi de acţiune al Relaţiilor Publice. Evident, cum 

nu există o singură şcoală de gândire, putem întâlni situaţii în care interpretări 

diferite pot conduce la graniţe imprecise. Cu toate acestea, marja de eroare nu 

poate fi atât de mare încât să altereze identitatea fiecărui domeniu în parte. 

Mai mult, aşa cum menţionează Sandra Oliver, pentru a avea succes, Relaţiile 

Publice trebuie să dea dovadă de transparenţă, să nu fie vulnerabile la 

influenţe şi să demonstreze un proces bilateral dinamic [5, p.29]. 
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REPOZITORIUL INSTITUŢIONAL:  

PARTENERIAT DURABIL CU FACULTĂŢILE 

Ana GUDIMA 

Angajamentul unei publicaţii ştiinţifice este de a circula cât mai mult po-

sibil – acesta este şi unul din principiile Accesului Deschis (Open Access – 

OA) la informaţie. În era digitală, această responsabilitate include şi explo-
rarea noilor tehnologii de publicare şi modelelor economice pentru îmbunătă-

ţirea accesului la publicaţiile ştiinţifice. Larga circulaţie a publicaţiei îi adau-

gă valoare şi este un aspect semnificativ în cerinţa de a genera cunoştinţe. 
Dreptul de a cunoaşte şi dreptul de a fi cunoscut produc în această situaţie un 

mix, care beneficiază totalmente de OA. Această capacitate tot mai mult di-
minuează decalajul dintre ţările dezvoltate şi mai puţin dezvoltate prin asigu-

rarea accesului la informaţie, ce este foarte important pentru educaţie, cultură 

şi dezvoltarea ştiinţifică la în general. OA poate stimula schimbul de informa-
ţii şi cunoştinţe în comunităţile de educaţie şi ştiinţă în ţările slab dezvoltate 

economic.  

Bibliotecile universitare se poziţionează în fruntea mişcării Accesului 
Deschis la informaţie. Tendinţele multiple ale accesului deschis la publicaţii, 

în ultimii ani, confruntă bibliotecile cu noi provocări şi prezintă oportunităţi 
promiţătoare. Mişcarea OA a găsit în bibliotecile universitare un refugiu 

pentru soluţionarea problemelor. Pe măsura creşterii preţului la publicaţiile şi 

a restricţiile accesului la ele, repozitoriile devin o modalitate de acces relativ 
ieftină şi uşoară, realizată în cadrul parteneriatului biblioteca–facultatea. Prin 

intermediul repozitoriilor instituţionale, acest parteneriat devine editor alter-

nativ al publicaţiilor ştiinţifice. 
OA este deosebit de important pentru bibliotecile universitare, rolul lor 

fiind de a ghida cercetătorii în utilizarea repozitoriului instituţional. Din cau-
za reducerilor bugetare anuale, inflaţia, şi costul ridicat la reviste şi cărţi, 

bibliotecile nu reuşesc să satisfacă cerinţele informaţionale ale utilizatorilor. 

OA este modalitatea cea mai recentă de a sprijini activităţile de cercetare 
instituţională, prin furnizarea de informaţii la costul şi timpul efectiv, la 

momentul potrivit şi în formatul potrivit. OA are numeroase impacte asupra 

bibliotecilor universitare: economice, tehnologice, de colectare şi gestionare a 
informaţiilor, serviciile de referinţă, cultura informaţiei. Pentru bibliotecile 

universitare OA este o condiţie prealabilă pentru a supravieţui şi a prospera la 
etapa actuală. 

OA este o schimbare de paradigmă de la modelul tradiţional al comuni-

cării ştiinţifice la accesul deschis [5]. Datorită legăturii puternice între 
accesul liber şi misiunea bibliotecii, nu este surprinzător faptul că biblio-

tecile sunt implicate într-o gamă largă de activităţi legate de accesul des-

chis. Ca exemplu poate servi campania de promovare a Accesului Deschis, 
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lansată în septembrie 2009 la Bursa de la Harvard (DASH). Peste 350 de 

membri ai comunităţii de cercetare de la Harvard, de la toate facultăţile, au 

depus sute de lucrări ştiinţifice în repozitoriul instituţional [2].  

Research Information Network recunoaşte că, pe termen lung, Accesul 

Deschis poate ajuta la reducerea presiunii asupra bugetelor bibliotecilor, iar 

pentru următorii trei-cinci ani cel puţin, iniţiativele OA vor continua să 

reprezinte sarcini primordiale pentru biblioteci. Bibliotecile universitare vor 

susţine trei iniţiative majore ale Accesului Deschis: catalog online cu acces 

public (OPAC), arhive instituţionale şi revistele OA [3]. 
Prin intermediul OPAC-lui, biblioteca poate deţine controlul asupra 

aspectului şi funcţionalităţii interfeţei de acces la informaţie. Repozitoriul 

instituţional (IR) fiind cunoscut şi ca arhivă digitală, este văzut ca cea mai 
rapidă cale a accesului la cea mai largă gamă de literatură ştiinţifică, deoarece 

acesta permite autorilor de a publica fără bariere rezultatele cercetărilor.  
Repozitoriul oferă numeroase beneficii pentru instituţii academice, autori 

şi biblioteci. Unul din beneficii este creşterea vizibilităţii şi prestigiului. 

Repozitoriul instituţional ca un instrument de marketing poate fi utilizat 
pentru atragerea personalului, studenţilor şi a finanţatorilor. Totodată, acesta 

este o modalitate pentru centralizarea, stocarea pe termen lung a tuturor 

tipurilor de materiale instituţionale în sprijinul proceselor de învăţare, predare 
şi de cercetare [1]. Este o modalitate de a maximiza disponibilitatea, accesibi-

litatea şi funcţionalitatea rezultatelor cercetării ştiinţifice.  
IR oferă bibliotecarilor o vizibilitate crescută şi o prezenţă instituţională 

activă. Prin intermediul IR, biblioteca stabileşte parteneriate durabile cu 

facultăţile. Bibliotecile pot asigura competenţe necesare pentru a dezvolta şi a 
menţine un IR eficient şi să acţioneze ca agenţi ai schimbării în sprijinul 

implementării Accesului Deschis.  

Remarcăm creşterea interesului instituţiilor academice din Republica 
Moldova faţă de repozitorii instituţionale şi recunoaşterea politicilor OA, însă 

arhivele instituţionale în universităţi nu s-au dezvoltat [5]. Această situaţie 
poate fi atribuită mai multor factori, cum ar fi lipsa de înţelegere a noţiunii de 

repozitoriu instituţional, drepturilor de autor, politicilor editoriale, lipsa de 

stimulente, nivelul culturii informaţiei, cunoştinţe de auto-arhivare etc. 
Pentru a face IR-ul mai larg răspândit, rolurile şi responsabilităţile trebuie 

să fie asumate de diferite categorii de persoane în cadrul instituţiei. Biblio-

tecarii trebuie să joace un rol important în dezvoltarea IR, bazat pe necesită-
ţile şi susţinerea facultăţilor, simplificarea procesului de depunere a publica-

ţiilor, instruirea utilizatorilor etc. Rolul-cheie al membrilor facultăţii este de a 

prezenta cunoştinţe în formă de rezultate ale cercetării în arhivele instituţio-
nale. Rolurile instituţionale includ şi introducerea politicii obligatorii pentru 

depunerea lucrărilor şi formularea altor documente pentru gestionarea opera-
ţională a IR. 
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Revistele cu acces deschis reprezintă o altă iniţiativă majoră a OA. Acce-

sul Deschis poate fi realizat prin lansarea revistelor cu acces deschis sau prin 

conversia revistelor existente. Cel mai cunoscut software de acces deschis 

este Open Journal System [4]. Revistele cu acces deschis permit lectura, 

descărcarea, copierea, distribuirea şi imprimarea articolelor şi altor materiale 

informative. Ele sunt recenzate. Accesul deschis la reviste ştiinţifice accele-

rează procesul de cercetare şi educaţie, stimulează schimbul de cunoştinţe.  

Este evident că bibliotecile universitare din Republica Moldova depun 

mereu eforturi pentru a fi implicate în asigurarea accesului la publicaţii 

ştiinţifice. Cu toate acestea, instituţiile sunt încă în urmă în atingerea obiecti-

velor complete. Obiectivul nobil al Accesului Deschis nu va fi realizat în 

cazul în care oamenii de ştiinţă vor fi numai „consumatori activi” şi „cola-

boratori pasivi”. Există numeroase probleme în realizarea Accesului Deschis, 

care trebuie să fie abordate pentru a face cunoştinţele şi informaţiile uşor 

disponibile pentru utilizatori. 

Recomandări: Bibliotecile universitare trebuie să orienteze mediul acade-

mic către resurse cu Acces Deschis. Bibliotecarii trebuie să aibă un rol critic 

în promovarea beneficiilor Accesului Deschis la facultăţi şi pentru celelalte 

părţi interesate. Finanţatorii trebuie să sprijine mai multe proiecte de cerce-

tare, în scopul de a permite cercetătorilor să participe în mod activ la mişca-

rea OA, prin publicarea rezultatelor ştiinţifice. Administraţiile universităţilor 

ar trebui să îmbunătăţească conexiunea Internet, care este temelia OA şi 

infrastructura de telecomunicaţii. Ar trebui să existe şi o politică de recunoaş-

tere a publicaţiei cu acces deschis în procesul de evaluare academică. Ar 

trebui să existe prevederi de politici clare privind proprietatea intelectuală, 

conţinutul IR, standardele de calitate, drepturile de autor şi alte aspecte conexe. 
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STUDIEREA NECESITĂŢILOR DE FORMARE  

A UTILIZATORILOR SERVICIILOR INFORMAŢIONALE  

ÎN MEDIUL UNIVERSITAR 

Natalia CHERADI 

În societatea informaţională şi a cunoaşterii, cultura informaţiei devine o 

parte componentă a culturii profesionale. Nivelul culturii informaţiei determi-

nă statutul economic, social, profesional al specialistului de mâine. În cadrul 

proiectului „Dezvoltarea noilor servicii informaţionale pentru învăţământul 

economic superior din Moldova” [1], finanţat de Fundaţia EURASIA, reali-

zat în parteneriat între Academia de Studii Economice (ASEM) şi Universi-

tatea din Bergen, în perioada ianuarie-martie 2013, s-a desfăşurat sondajul 

„Perfecţionarea în cultura informaţiei pentru utilizatorii Bibliotecii Ştiinţi-

fice a Academiei de Studii Economice din Moldova”. Scopul studiului a fost 

de a identifica rolul bibliotecii în dezvoltarea abilităţilor în cultura informaţiei 

ale studenţilor, cadrelor didactice, cercetătorilor şi de a studia necesităţile de 

educare ale consumatorilor în noul context informaţional.  

La sondaj au participat 1004 respondenţi de la 6 facultăţi. Astfel, chestio-

narul a fost aplicat la 20 specialităţi din ASEM. În calitate de instrument al 

cercetării a fost utilizată metoda anchetei în baza chestionarului online 

SurveyMonkey. A fost realizată eșantionarea pe cote, grupul-ţintă fiind stu-

denţi, masteranzi, doctoranzi și postdoctoranzi. Respondenții sunt prezentaţi 

în proporții egale, în funcție de numărul de studenți înscrişi la facultăţi la 

diverse specialităţi. În total, în acest moment la ASEM îşi fac studiile 11.909 

de studenţi, inclusiv: licenţa – 7.463, frecvenţă redusă – 3.393, masterat – 

976, doctorat – 38 de persoane [2]. 

Acest sondaj a relevat nivelul de cunoştinţe în cultura informaţiei al 

diferitelor segmente de utilizatori și modalități de îmbunătățire a procesului 

de pregătire a viitorilor specialişti pe baza curriculum-ului „Cultura informa-

ţiei”, care va fi elaborat în urma cercetării. Sondajul ne-a oferit şi informaţii 

importante pentru identificarea aspectelor care necesită cea mai mare atenţie 

pentru modificarea conţinutului activităţilor de instruire a utilizatorilor.  

Respondenţilor li s-a propus un chestionar online care conţine 12 între-

bări, inclusiv: întrebări închise, semiînchise, întrebări de tip scală și diferen-

țială semantică. Nivelul de cunoştinţe a fost apreciat de către respondenţi pe o 

scală de la 0 la 3. 

Evaluarea surselor de informare electronice (actualitate, conţinutul infor-

maţional, organizarea textului, accesibilitate, veridicitate, modul de navigare, 

mesajele publicitare, scopuri etc.) – scorul mediu ponderat al tuturor răspun-

surilor la această întrebare este 2,89. Aproximativ 5% de respondenți indică 

cunoștințele lor în evaluarea surselor de informare la nivel de zero, ceea ce 
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confirmă nivelul diferit al competențelor în cultura informaţiei la diverse 

categorii de utilizatori. 

Instrumentele de căutare a informaţiilor (OPAC, bibliografii, baze de 

date etc.) – scorul mediu este 2,74. În procesul observării, am remarcat că 

aceste cunoştinţe se limitează la instrumente Internet şi sunt insuficiente 

pentru o căutare calitativă de informaţii. 

Strategii de căutare a informaţiilor (cuvinte-cheie, operatori logici, tezau-

re etc.) – scorul mediu 2,90. Acest rezultat ridicat demonstrează încrederea 

consumatorilor în cunoștințele și abilitățile lor, confirmând presupunerea 

noastră privind perceperea Internetului ca principalul instrument de căutare a 

informaţiilor. 

Utilizarea etică a informaţiei (citări, referinţe bibliografice, plagiat, pro-

prietatea intelectuală şi dreptul de autor) – scorul mediu 2,78. Respondenţii 

au evaluat destul de înalt cunoștințele lor privind utilizarea etică a informației, 

cu toate acestea, ei mai mult s-au referit la subiectele, cum ar fi „drepturile de 

autor” şi „plagiat”. În acelaşi timp, cunoaşterea regulilor de citare, întocmirea 

listelor bibliografice şi prezentarea referinţelor, precum şi înțelegerea profun-

dă a fundamentelor proprietăţii intelectuale este mult mai slabă la studenții 

din anii I-III, în comparaţie cu cei care învață la masterat și doctorat. 

Acces Deschis la informaţia ştiinţifică – punctajul mediu este de 2,61. 

Este un scor suficient de mare, indicând cunoştinţele consumatorilor privind 

mișcarea internaţională Open Access, care se explică prin realizarea cam-

paniei de promovare şi advocacy a Accesului Deschis în cadrul instituţiei. Cu 

toate acestea, există un anumit procent de consumatori care înțeleg prin OA 

accesul liber la colecțiile bibliotecilor. Cunoştinţele acestor utilizatori necesi-

ta o ajustare și perfecționare din partea personalului bibliotecii. 

Depozite digitale instituţionale – peste 60% din respondenți au indicat un 

scor de la 0 la 1. Acest rezultat demonstrează cunoștințe insuficiente ale utili-

zatorilor despre depozite digitale instituţionale, ce este explicat de lipsa 

acestui serviciu inovațional în bibliotecile științifice din țară, bibliotecarii 

cunoscând această tehnologie doar la nivel de concept.  

Colecţii digitale în biblioteca universitară – punctajul mediu este de 2,36. 

Respondenții, care au participat la sondaj, au demonstrat cunoașterea insu-fi-

cientă a colecțiilor digitale universitare. Acest fapt se explică prin următoa-

rele: percepția tradițională a bibliotecii ca o colecţie de publicaţii tipărite; 

colecția digitală în bibliotecă este în proces de formare; lipsa regulamentelor 

de creare şi utilizare; promovarea insuficientă a colecţiilor digitale în rândul 

utilizatorilor. 

Biblioteci digitale – punctajul mediu este de 2,49. Consumatorii au cuno-

ștințe privind această resursă informaţională, ceea ce se datorează popularită-

ții lor în reţeaua Internet, disponibilităţii şi uşurinţei de căutare a informaţiei. 
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Cea mai mare parte dintre respondenţi consideră că nivelul lor de 

cunoștințe depinde de studiul individual – 65,63%, iar de cursurile din facul-

tate – 61,07%. Un moment important pentru perfecţionarea cursurilor de 

cultura informaţiei ar fi și implementarea unor noi forme de învățare indivi-

duală online. Majoritatea respondenților sunt interesați de strategii de căutare 

a informaţiilor – 48,42% şi de instrumente de căutare a informaţiilor – 

46,78%. De asemenea, ei sunt interesaţi de colecţii digitale în biblioteca 

universitară – 45,66%; depozite digitale instituţionale şi Acces Deschis la 

informaţia ştiinţifică – 45,15%. Proprietatea intelectuală şi dreptul de autor 

sunt în zona intereselor utilizatorilor Bibliotecii Ştiinţifice ASEM doar cu 

29,21%. Remarcăm şi manifestarea slabă a interesului pentru aspectele legate 

de proprietatea intelectuală în rândul studenților.  

Majoritatea respondenților doresc ca în cadrul cursului „Cultura informa-

ţiei” să fie studiate următoarele teme: depozite digitale instituţionale, Acces 

Deschis la informaţia ştiinţifică – 42,08%; strategii de căutare a informaţii-

lor – 40,88%. Respondenţii consideră mai puțin importante temele: evalua-

rea surselor de informare electronice – 27,05%; integrarea informaţiilor în 

produse educaţionale – 26,55%. Aceste doleanţe ale respondenţilor ar trebui 

să fie luate în considerare la crearea curriculumului și conținutului cursului de 

cultura informaţiei. 

Astfel, putem concluziona că respondenţii sunt conștienți de importanța şi 

necesitatea de a-şi îmbunătăți abilitățile de informare pentru autodezvoltarea 

lor ca viitori economişti, pentru a fi competitivi pe piața muncii din Republi-

ca Moldova. Aceste rezultate confirmă ipotezele studiului şi argumentează 

necesitatea de a face un efort susţinut pentru a atinge nivelul competenţei în 

cultura informaţiei, aşteptate în învăţământul superior.  

Formarea în cultura informaţiei trebuie să se axeze pe strategiile de cău-

tare şi integrare a rezultatelor, să corespundă nevoilor reale ale tineretului 

studios şi organizată în parteneriat strâns între profesor şi bibliotecar [3].  

Avantajul competitiv al specialiştilor pregătiţi în şcoala economică supe-

rioară tot mai mult va fi determinat de abilităţile în cultura informaţiei.  
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CONTRIBUŢIA OAMENILOR DE ŞTIINŢĂ  

LA COMUNICAREA ŞTIINŢEI 

Nelly ŢURCAN 

Impactul real al cercetării ştiinţifice poate fi determinat doar pe baza unui 

dialog cu o gamă largă de actori sociali, printre care se identifică şi publicul 

larg. Relevanţa dialogului privind ştiinţa, rolul ei pentru societate depind de 

cultura ştiinţifică a publicului. Cultură ştiinţifică a societăţii reprezintă un 

sistem integrat care apreciază valoarea socială şi promovează pe scară largă 

ştiinţa propriu-zisă şi educaţia ştiinţifică [1, p.36]. 

Soluţionarea problemei comunicării între savanţi şi public nu constă în 

transmiterea unui volum cât mai mare de informaţie despre ştiinţă, dar în rea-

lizarea unei comunicări şi dialog mai eficient despre ştiinţă. Pornind de la 

acest considerent, a fost oportună studierea disponibilităţii savanţilor din 

Republica Moldova de a comunica cu societatea asupra problemelor ştiinţi-

fice, de a contribui la formarea culturii ştiinţifice a publicului, precum şi de a 

determina în ce măsură mass-media poate media această comunicare. 

În cadrul studiului sociologic, realizat în perioada decembrie 2010-

februarie 2011 [2], savanţii s-au pronunţat vizavi de tipul cunoştinţelor care 

trebuie să fie difuzate pentru public. Opiniile savanţilor nu sunt contradictorii 

asupra tipului de cunoştinţe care trebuie comunicate publicului şi despre care 

savanţii urmează să dialogheze cu publicul larg. 

Oamenii de ştiinţă din toate domeniile, practic, sunt unanimi că dialogul 

cu societatea trebuie să fie axat pe rezultatele ştiinţifice noi (53,5%), posibili-

tatea utilizării cunoştinţelor noi bazate pe cercetare (63,1%), problemele 

etice, sociale şi politice ale cercetării (28,1%). Doar 6 (0,7%) dintre cercetă-

torii care au participat la sondaj nu au putut să determine ce tipuri de cunoş-

tinţe trebuie să fie comunicate publicului larg. În acelaşi timp, 2 savanţi 

(0,2%) consideră că ar fi necesar să se discute asupra tuturor problemelor 

menţionate. Aceste opinii ale cercetătorilor demonstrează că societatea 

trebuie să fie activă privind problematica ştiinţifică nu doar atunci când este 

vorba despre rezultatele noi ale cercetărilor ştiinţifice, dar şi în cazul proble-

melor etice ale cercetării, consecinţele rezultatelor cercetărilor pentru socie-

tate, politicile de dezvoltare ale ştiinţei etc. 

Responsabilitatea savanţilor în comunicarea cu societatea despre proble-

mele ştiinţei a fost sesizată în răspunsurile la întrebarea privind obligaţiunile 

savanţilor şi ale instituţiilor de cercetare pentru diseminarea cunoştinţelor şi a 

informaţiei despre rezultatele cercetărilor ştiinţifice. Marea majoritate a cer-

cetătorilor consideră că responsabilitatea trebuie, în egală măsură, să revină 

atât savanţilor (57,9%), cât şi departamentului specializat din cadrul institu-

ţiei (57,4%). Aceste departamente trebuie să organizeze diverse activităţi cu 
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participarea savanţilor pentru publicul larg, să editeze materiale ce promovează 

rezultatele ştiinţifice şi să conlucreze cu mass-media pentru a dialoga cu socie-

tatea despre ştiinţă. De asemenea, în opinia cercetătorilor, pentru a contribui la 

formarea culturii ştiinţifice a societăţii în procesul de comunicare a ştiinţei 

trebuie să participe administraţia instituţiei (16,5%), administraţia departamen-

tului, a catedrei sau a facultăţii (27,1%). Au fost pronunţate opinii pentru parti-

ciparea muzeelor instituţiilor (2,7%) în această activitate, precum şi implicarea 

altor structuri ale instituţiilor de cercetare, cum ar fi bibliotecile 0,4%). 

Este salutabilă disponibilitatea cercetătorilor din cadrul diferitelor institu-

ţii ştiinţifice de a promova rezultatele cercetărilor şi de a contribui la forma-

rea culturii ştiinţifice a societăţii. Circa 60% din cercetători sunt interesaţi să 

contribuie la comunicarea despre ştiinţă prin diferite medii. 

În contextul analizei răspunsurilor cercetătorilor privind disponibilitatea şi 

interesul acestora de a contribui la formarea culturii ştiinţifice a publicului 

larg prin diferite mijloace de comunicare, se evidenţiază filierele tradiţionale 

de comunicare. Cercetătorii sunt interesaţi într-o măsură foarte mare şi destul 

de mare de a contribui la formarea culturii ştiinţifice a publicului prin confe-

rinţe, seminare, ateliere sau alte prezentări orale pentru publicul limitat (86%); 

lecţii publice, dezbateri sau alte prezentări orale pentru publicul larg, precum 

şi prin reviste de popularizare a ştiinţei (77,6%). De asemenea, cercetătorii au 

menţionat că sunt foarte mult şi destul de mult interesaţi să comunice prin 

site-ul Web instituţional (68,7%), cărţi de popularizare a ştiinţei (65,3%). 

Rata cea mai înaltă a celor care manifestă un interes redus pentru anumite 

medii a fost înregistrată pentru mijloacele mass-media. Astfel, 22,7% din 

cercetători menţionează că puţin, iar 7,3% deloc nu sunt interesaţi în comuni-

carea prin ziare; 24,9% sunt puţin interesaţi şi 13% deloc nu sunt interesaţi în 

comunicarea prin radio, iar 8,5% nu manifestă nici un interes şi 18,3% au re-

marcat un interes redus pentru comunicarea prin TV. Putem presupune că 

acest dezinteres este rezultatul unor neînţelegeri sau bariere de comunicare 

care există între savanţi şi jurnalişti [3]. Ele sunt influenţate de mai mulţi 

factori care inhibă comunicarea eficientă, cum ar fi, de exemplu factori de 

ordin psihologic, social, cultural, politic, lingvistic sau semantic. În special, 

se menţionează că există diferenţe în cultura savanţilor şi a cea a jurnaliştilor, 

iar neînţelegerea apare atunci când unii nu recunosc hotarele culturale care 

trebuie depăşite pentru o comunicare eficientă [4]. 

Medierea ştiinţei este deosebit de importantă, deoarece majoritatea popu-

laţiei află despre riscurile pentru sănătatea publică şi pentru mediu prin inter-

mediul mass-media, mai degrabă decât în baza experienţei personale. Toto-

dată, publicul primeşte cele mai multe informaţii cu privire la ştiinţă de la 

jurnalişti, din presa scrisă, de la radiodifuziune, presa electronică. În plus, 

mass-media, acţionând în rolul său de „câine de pază”, exercită un control cu 
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privire la ştiinţă prin menţinerea ochiului public pe tendinţele de dezvoltare 

ale ştiinţei, precum şi rezultatele sale. 

Potrivit rezultatelor obţinute în urma cercetării sociologice, 43,3% din 

respondenţi au exprimat un acord total că prin intermediul mass-media este 

creată o imagine pozitivă a ştiinţei. În acelaşi timp, 51,2% au manifestat un 

dezacord total potrivit cărora mass-media nu este necesară pentru comunica-

rea ştiinţifică. 

Analiza opţiunilor cercetătorilor reliefează, în linii mari, o atitudine pozi-

tivă faţă de mass-media şi accentuează necesitatea ei nu doar pentru a crea o 

imagine pozitivă a ştiinţei. Comunicarea ştiinţifică prin mass-media, în opinia 

savanţilor, facilitează stabilirea contactelor între oamenii de ştiinţă, întreprin-

zători şi finanţatori (34,6% acord total); facilitează înţelegerea publică privind 

aplicarea rezultatelor cercetărilor ştiinţifice (30,5% acord total); sprijină ştiin-

ţa (33,5% acord total); facilitează înţelegerea publică a dimensiunilor etice, 

sociale şi politice ale ştiinţei (27,8% acord total). Doar 2,4% din respondenţi 

au exprimat un acord total privind faptul că nu este necesar de a comunica 

despre ştiinţă prin mass-media. Remarcăm că această opinie a fost exprimată 

în special de tinerii cercetători cu vârsta între 20-29 de ani, care nu au încă 

suficientă experienţă în domeniul cercetării ştiinţifice şi comunicării ştiinţei. 

Din răspunsurile respondenţilor relevăm că circa 20% dintre cei chestio-

naţi nu au putut să aprecieze rolul mass-media în comunicarea ştiinţifică. 

Astfel, de exemplu, 16,4% nu au avut o apreciere delimitată asupra faptului 

dacă comunicarea prin mass-media sprijină ştiinţa, 16,1% au fost indecişi 

dacă mass-media facilitează înţelegerea publică privind aplicarea rezultatelor 

cercetărilor ştiinţifice în practică. Acest fapt se explică prin existenţa unei 

suspiciuni faţă de mass-media din partea unor cercetători. 

Atitudinea faţă de ştiinţă se creează prin educarea necesităţii de a cu-

noaşte, a spiritului interogativ şi critic. Un rol important în acest sens le 

revine diferitelor structuri: instituţii de cercetare, muzee, biblioteci, precum şi 

mass-media care sunt intermediari între societate şi comunitatea ştiinţifică, 

dar, în acelaşi timp, contribuie la formarea culturii ştiinţifice prin popula-

rizarea rezultatelor ştiinţifice şi tehnologice. 
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DESPRE PROFESIONALISM SAU ESTE JURNALISTUL 

UN OM OBIŞNUIT? 

Dumitru ŢURCANU 

Cap de pornire pentru acest studiu au fost aprecierile unui bloger date 

muncii jurnaliştilor şi profesiei în ansamblu. Cităm ad-literam: În opinia mea 

lumea, a fost şi este din totdeauna plină de jurnalişti. Toţi oamenii sunt un fel 
de jurnalişti. 

În viziunea noastră este o abordare mai mult decât simplistă. În acest 

mod, avem de faţă o tratare incorectă a rolului şi misiunii jurnalistului, în par-
ticular, şi, grosso modo, a funcţiilor mass-media în societate. Aceasta înseam-

nă a egala sută la sută informaţia, prelucrată şi intermediată de jurnalist şi 
orientată către un public larg, cu cea difuzată de la persoană la persoană sau 

unei comunităţi de un om simplu. Adevărata informaţie, după cum scria Loïc 

Hervouet, fost Preşedinte şi director al şcolii Superioare de Jurnalism, Lille, 
este un lucru prea serios pentru a fi lăsată pe seama unui talent întâmplător. 

Cuvântul în sine este un cuvânt-ecran. 

Confuziile, care au apărut în ultimul timp, referitoare la meseria de jurna-
list, la rolul media şi funcţiile ei în viaţa de toate zilele, sunt create ca urmare 

a globalizării atât al difuzării, cât şi al recepţiei informaţiei. Odată cu dispari-
ţia limitelor de recepţie, au fost înlăturate orice impedimente pentru difuzarea 

oricăror mesaje. Posibilităţile şi capacităţile Internetului permit oricărui cetă-

ţean să se includă în circuitul informaţional global cu mesaje, discursuri, 
opinii, care în aceeaşi clipă devin accesibile pentru orice public. Acest mate-

rial, care, de regulă, nu poate fi verificat, are pretenţii de valoare mediatică şi 

este consumat cu o credibilitate exagerată de către milioane de vizitatori ai 
reţelei internaţionale. Mai mult, o parte dintre jurnalişti operează cu uşurinţă 

la aceste surse, fără a pune la îndoială veridicitatea şi obiectivitatea eveni-
mentelor şi faptelor relatate, fără a se documenta suplimentar privind autenti-

citatea celor întâmplate. Lipsa de analiză, documentare din mai multe surse, 

de interpretare a faptelor şi evenimentelor conduc iremediabil la deplasarea 
mesajului, la prezentarea incorectă a realităţii, la complicitate în acţiunile şi 

tehnicile de manipulare, aplicate de surse şi, în consecinţă, la erodarea ima-

ginii profesiei de jurnalist. 
Apelând la aceste surse, reprezentanţii mass-media ignorează sau subesti-

mează faptul cointeresării directe sau camuflate a blogerilor sau altor autori 
virtuali în anumite conţinuturi ale mesajelor transmise. În viziunea noastră, 

atât vizitatorii, cât şi jurnaliştii, care se alimentează din aceste surse nu conş-

tientizează până la capăt că autorii sau proprietarii lor din umbră sunt ghidaţi 
de anumite interese, care se limitează nu doar la cele de imagine. 

A considera drept produs mediatic orice mesaj, lansat în spaţiul public, 

este egal cu subminarea drepturilor cetăţenilor la o informare corectă, obiec-
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tivă, echidistantă despre ceea ce se întâmplă în ţară şi în lume. Statutul insti-

tuţionalizat al jurnalistului, care reprezintă nu numai o organizaţie mediatică 

concretă, dar şi un public de consumatori mai mult sau mai puţin stabil, dic-

tează un anumit comportament, un model de responsabilitate faţă de munca 

sa, un sistem de valori, care constituie o parte integră a comunităţii mediatice. 

Aceste valori constituie un element intrinsec al personalităţii individului, al 

jurnalistului. Or, depersonificarea acestei profesii cu responsabilităţile ei me-

diatice în faţa cetăţenilor ar putea avea urmări serioase nu numai în contextul 

pierderii esenţiale a credibilităţii maselor faţă de instituţiile mediatice, dar şi 

sub aspectul prezentării opace, deformate a realităţii. Un jurnalism convenţio-

nal ar duce la convenţuinalitatea profesiei, aşadar, la mutilarea şi dispariţia ei. 

Erodarea jurnalismului ca profesie are loc şi sub influenţa factorului 

endogen, nu numai celui exogen, descris anterior. Fenomenul comercializării 

presei, angajării mass-media la diferite forţe politice sau oligarhice de la noi 

din ţară sau de peste hotare, afirmarea identităţii sociale şi a rolului politic al 

mijloacelor de informare în masă, interferenţa tot mai activă a câmpurilor 

politice şi mediatice au condus la exagerarea din partea unor reprezentanţi ai 

presei a rolului şi misiunii jurnalistului vizavi de societate şi putere. În ulti-

mul timp, în mass-media din Republica Moldova, din România observăm tot 

mai mult, în special, în audiovizual şi Internet, cum jurnaliştii se complac în 

rolul de suverani mediatici, de judecători ai tuturor şi la toate. În unele dezba-

teri cu liderii politici, jurnaliştii se lansează cu acuzaţii, uneori puţin inteli-

gente, la adresa invitaţilor, comentează declaraţiile acestora, operează cu zvo-

nuri şi bârfe, neverificate şi prezentate drept fapte autentice şi de interes pub-

lic. De multe ori, jurnaliştii solicită explicaţii de la actorii politici în domenii 

care nu ţin de atribuţiile şi competenţele lor directe. 

Aceste lucruri se fac nu pentru a ajuta publicul să perceapă esenţa celor ce 

s-a întâmplat sau se întâmplă în viaţa social-politică a ţării sau comunităţii, 

dar pentru a-l discredita şi umili pe invitat în faţa unui public imens. Prin 

aceasta reprezentantul instituţiei mediatice încearcă să se ridice asupra tuturor 

actorilor, să-i substituie, să se transforme în supra-om cu misiuni deosebite. 

Goana după rating, după imagine/profit, lupta pentru audienţă exclude din 

start orice modele responsabile de comportament, de onestitate şi morală. 

Profesionalismul, criteriile şi principiile lui sunt aduse jertfă viţelului de aur. 

În cazul dat, statutul de cea de-a patra putere, atribuită jurnalismului de către 

societate, este doborât de mania suveranităţii şi, iminent, a tiraniei mediatice. 

Un argument al profesionalismului în asemenea intervenţii mediatice ar fi 

încercarea jurnalistului de a adresa întrebări, ce interesează publicul larg, de a 

insista perseverent, dar în mod civilizat, la răspunsuri concrete, la temă din 

partea actorului politic. Demonstrând un nivel de cultură interioară, principii 

şi valori ale unui veritabil jurnalism, reprezentantul instituţiei mediatice va 
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confirma în faţa consumatorilor că prin poziţia şi profesionalismul său, prin 

implicarea sa mediatică el este un catalizator al proceselor pozitive, care au 

loc sau urmează a demara în societate. 

Considerăm că în ultimii ani în mass-media autohtonă, ca urmare, în mare 

parte, a proceselor comune, care au loc în presa electronică, scrisă şi 

interactivă din lume, profesionalismul jurnalistic, criteriile lui fundamentale 

sunt periclitate de dictatura divertismentului, în special, în ştirile de televiziu-

ne şi radio. Ambalarea informaţiei nesemnificative, lipsită de interes public, 

în spectacol, în situaţii de divertisment la fel demonstrează o atitudine nihi-

listă, arogantă a producătorilor media faţă de valorile profesionale ale mese-

riei de jurnalist. De fapt, acest lucru este conştientizat de către producători. 

Produsul mediatic servit zilnic necesită permanent noi abordări, noi forme de 

prezentare pentru a atrage publicul. Cea mai uşoară cale este jocul, divertis-

mentul, în care se îmbracă şi politicul, şi violenţa, şi teroarea, şi sărăcia, şi 

luxul vedetelor, şi lipsa de perspectivă. Visul şi mitul devin realitate, realita-

tea este transfigurată în lumea iluzorie. Consumatorul este bombardat cu rea-

lul–ireal al divertismentului informaţional, cu publicitate, şanse şi oferte. Aici 

jurnalismul îşi trădează profesia şi se subordonează pe deplin intereselor pro-

fitului, scopurilor comerciale. Consecinţele muncii sale, impactul nociv al 

acestui produs mediatic pentru consumatori sunt chestiuni care nu deranjează 

jurnaliştii. După noi potopul este o realitate pentru relaţiile de piaţă, inclusiv 

în mass media. 

Se pare că controversa dintre jurnalismul cetăţenesc al responsabilităţii 

sociale, şi cel libertarian, bazat cu preponderenţă pe relaţiile economiei de 

piaţă, este atenuată şi trecută cu vederea şi de consumatorii produsului media-

tic, de jurnalişti, de comunităţile lor profesionale. Cu regret, nici sectorul 

asociativ din Republica Moldova nu abordează aceste aspecte.   

Problemele unui jurnalism profesionist nu sunt doar nişte chestiuni de 

branşă. Ele rămân a fi o preocupare a formatorilor de jurnalişti, a reprezen-

tanţilor mass-media, de care depinde comportamentul şi calitatea producţiei 

lor, determinarea în continuare a identităţii lor profesionale şi păstrării stan-

dardelor europene ale meseriei. În acest scop, este necesară crearea unui 

mediu, în care ar fi implementate şi strict protejate normele şi standardele 

profesionale, inclusiv prin sancţiuni ale comunităţii gazetăreşti pentru oricare 

devieri sau violări ale acestor reguli. 

Jurnalismul profesionist urmează să fie o preocupare a elitelor politice, a 

comunităţii noastre intelectuale. A concepe jurnalistul ca un om simplu, iar 

jurnalismul ca o nonprofesie, înseamnă a deschide larg uşile în faţa semidoc-

ţilor şi amatorilor, care ar crea mediul informaţional public fără nici o respon-

sabilitate. În acest caz, cu greu putem intui gradul de degradare, la care ar 

putea fi supusă societatea noastră cu democraţia ei incipientă şi fragilă. 
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INTRODUCERE ÎN JURNALISMUL SPORTIV 

Cristian GHENA 

1. Jurnalismul sportiv – o industrie contemporană. Binomul sport-

jurnalism sportiv este, fără îndoială, indisolubil legat în condiţiile propuse de 

mediul concurenţial al sec.XXI. Atât sportul, cât şi jurnalismul sportiv au 

intrat în competiţie pentru obţinerea unui loc mai bun în clasamentul prefe-

rinţelor publicului consumator, ori o mai bună „cotare” pe piaţă.  

Dacă la început sportul a fost tratat doar ca un fenomen pur referitor la 

amuzament, distracţie, petrecere de timp liber, în schimb, sportul actual, fie 

că vorbim de fotbal, baschet, atletism, handbal, baseball sau altă activitate 

sportivă, a devenit eminamente profesionistă la nivelurile de performanţă. 

Epoca muncitorilor care după opt ore de program veneau direct din secţie şi 

schimbau salopeta cu echipamentul sportiv a apus de mult. Astfel de clişee 

par astăzi inimaginabile, dacă ţinem cont de ritmul de desfăşurare, exigenţele 

de pregătire şi de competiţie propuse de marea performanţă. 

La rândul său, jurnalismul sportiv a ţinut pasul cu sportul. Articolele 

scrise doar pentru plăcere proprie au devenit cadenţate, au căpătat formă, 

ritm, culoare. Formele de presă s-au diversificat, iar cerinţele publicului con-

sumator în direcţia jurnalismului sportiv s-au accelerat şi ele, direct propor-

ţional cu dezvoltarea şi expansiunea sporturilor. Practic, în această relaţie, 

sport-jurnalism sportiv, cele două acţionează în egală măsură, fiind în relaţie 

de egalitate şi de cooperare. Cu toate că de multe ori există dezbateri care 

generează păreri contradictorii, sportul şi jurnalismul sportiv se ajută reciproc 

şi păşesc împreună pe noi planuri. Cred că un scenariu în care sportul actual 

nu ar beneficia de o presă pe măsură ar fi de neimaginat.  

Concluzia că sportul reprezintă o mare industrie, defalcată pe subdomenii 

de activitate, atrage implicit şi o altă axiomă, care validează ipoteza jurnalis-

mului sportiv ca industrie de sine stătătoare, dar strâns legată de industria 

sporturilor.  

Materialele realizate de jurnaliştii sportivi se deosebesc structural de cele 

realizate de confraţi care au alte domenii de desfăşurare.  

Temele de cercetare legate de jurnalismul sportiv au fost până acum 

destul de puţin abordate. În acest sens, ţinând cont de perspectivele oferite de 

domeniul atât de vast al jurnalismului sportiv, considerăm că lipsa materiale-

lor de specialitate nu este decât o invitaţie pentru a parcurge împreună fas-

cinaţia cercetării şi teoretizării practice a jurnalismului sportiv.  

2. Rolurile şi funcţiile jurnalismului sportiv. Ca activitate de sine stătă-

toare, jurnalismul sportiv se prezintă drept o sumă de valori comune, de idei, 

noţiuni, teme abordate sau chiar principii. Desigur că majoritatea cititorilor se 

vor întreba când va apărea, în cuprinsul prezentului tratat, o definiţie a jurna-
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lismului sportiv. Autorul îşi rezervă însă dreptul de a considera că definiţia 

jurnalismului sportiv reprezintă un act de creaţie al fiecăruia dintre cei care 

parcurg aceste rânduri şi care va căpăta contur numai după lecturarea în între-

gime a materialului. După cum ne spune Grigore Băjenaru în cartea Cişmigiu 

et comp. (1942), „definiţia este cel mai greu lucru de reţinut şi care niciodată 

nu reuşeşte să definească pe de-antregul obiectul la care face referire”. 

Rolurile jucate de jurnalismul sportiv contemporan se pot traduce în 

activităţile prin care presa de sorginte sportivă devine utilă, în condiţiile în 

care societatea îşi exprimă, la rândul ei disponibilitatea de a plăti acest servi-

ciu public al jurnalismului sportiv. Prezentăm schematic cele şase roluri ale 

jurnalismului sportiv, decelate de autor la ora efectuării acestui studiu: Mediator; 

Ordonator; Pedagog; Comentator; „Nebun al regelui”; Conservator. 

 Vom încerca să detaliem caracteristicile fiecăruia dintre rolurile descrise 

succint supra. Înainte de startul acestui demers, facem totuşi precizarea că 

aceste şase roluri sunt fiecare la fel de importante. Jurnalismul sportiv nu 

poate clasifica respectivele unghiuri în funcţie de importanţă. Singurul care 

poate ierarhiza la un moment dat este subiectul ce apare şi căruia i se potri-

veşte mai bine o abordare sau alta. Jurnalismul sportiv este, dacă acceptaţi 

metafora, un fel de actor care joacă unul din cele şase roluri de mai sus, în 

funcţie de scena pe care trebuie să se desfăşoare. Desigur că împletirea rolu-

rilor e cvasitotală în jurnalismul sportiv. 

Din punct de vedere teoretic, iată cum arată cele şase roluri ale jurna-

lismului sportiv contemporan: 

a) Jurnalismul sportiv joacă rol de mediator între societate şi realitate. 

Nu de puţine ori publicul manifestă o anume nerăbdare. Suporterii doresc ca 

echipa lor să aibă rezultate imediate. Suporterul însă nu are timp să meargă la 

antrenamente şi nu e dispus să crediteze cu răbdare echipa sau sportivul fa-

vorit. Omul de presă este însă obligat, pentru a presta un act jurnalistic de 

calitate, să vadă nu doar evenimentul sportiv în sine, ci şi ceea ce este înainte 

şi dincolo de încheierea acestuia. Jurnalismul sportiv ajunge în situaţia pri-

vilegiată de a deţine mai multe amănunte care pot explica reuşita sau ne-

reuşita din arena sportivă. Pe de altă parte, reciproca este şi ea valabilă. 

Medierea se poate face şi în sens invers. Sportivul nu are posibilitatea să 

cunoască trăirile publicului, sentimentele sale de bucurie sau de amărăciune 

care sunt declanşate de rezultatele sportive. Jurnalistul nu este altceva decât 

un suporter, el însuşi un consumator, care însă a avut şansa să devină 

profesionist în această branşă.  

b) Jurnalismul sportiv are rolul important de ordonator. Jurnalistul 

sportiv este supus unui veritabil bombardament de ştiri, amânunte, posibile 

subiecte pe care le poate folosi. Marea artă a jurnalistului intervine, în primul 

rând, la trierea informaţiilor ce le trimite către public. Pe de altă parte, nu 
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trebuie uitată eterogenitatea publicului, dar şi faptul că sportivii despre care 

se fac materiale de presă, odată ce evenimentul la care au participat s-a 

încheiat, devin ei înşişi, deseori, devoratori de produse mediatice sportive. 

Iată cât de sensibil este rolul de ordonator pentru un jurnalist sportiv. 

c) Rolul de pedagog al jurnalismului sportiv considerăm că nu mai are 

nevoie de niciun fel de detaliere. În afara serviciului strict de informare, 

jurnalismul sportiv este obligatoriu să se comporte ca un decodor al realităţii. 

Explicaţiile către public pot îmbrăca, la un moment dat, chiar o formă 

pedagogică. Jurnalismul în general, deci şi cel sportiv, are drept scop să 

devină formator de opinie, iar aspectul pedagogic este validat din plin. 

d) Prin comentarea evenimentelor sportive, jurnalismul sportiv îşi asumă 

responsabilitatea de a atrage atenţia şi de a ţine publicul consumator aproape 

de fenomenul sportiv. Comentariul sportiv se referă la posibilitatea 

instrumentului media de a răspunde cu succes exigenţelor şi aşteptărilor 

publicului care doreşte o opinie plasată pe un alt nivel decât acesta o deţine. 

Rolul de comentator al jurnalsimului sportiv este unul cât se poate de 

important – un comentariu e obligatoriu să genereze alt comentariu, 

asigurând totodată continuitatea consumului de presă sportivă şi de 

eveniment sportiv. 

e) Prin obligativitatea de a rămâne mereu echidistant, demersul jurnalis-

mului sportiv e „obligat” nu neapărat să intre în conflict, dar să sancţioneze la 

un anumit moment comportamente deviante ale celor care se regăsesc în 

spectrul comun al sportului. Fie că e vorba de sportivi, de cluburi, de antre-

nori, public, arbitri sau alte categorii de personal, jurnalismul trebuie să ia 

atitudine şi să fie „nebunul regelui” atunci când acţiunile celor enumeraţi 

anterior pot deteriora teatrul sportiv şi pot pune în pericol dezvoltarea viitoare 

a sportului şi a jurnalismului sportiv. 

f) Jurnalismul sportiv are o misiune extrem de delicată şi importantă, de 

a asigura conservarea şi apărarea tradiţiilor şi a legitimităţilor. Fără a fi un 

factor care să se opună progresului, în perspectivă sportivă, jurnalismului 

sportiv îi revine misiunea să asigure transcederea tradiţiilor, a valorilor 

perene, a principiilor deja statutate, de la o generaţie la alta.  
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PROBLEME ALE ELABORĂRII POLITICILOR DE ACHIZIŢII 

ÎN BIBLIOTECILE DIN REPUBLICA MOLDOVA 

Natalia ZAVTUR 

Politica de achiziţii (PA) este un instrument de bază al managementului 

colecţiilor de bibliotecă la etapa actuală. Scopul ei constă în asigurarea cali-

tăţii dezvoltării colecţiilor, în conformitate cu cerinţele informaţionale ale 

utilizatorilor şi obiectivele bibliotecii. Conform viziunii IFLA, adoptarea PA 

prezintă următoarele avantaje principale: contribuie la selectarea riguroasă a 

documentelor de achiziţie eliminând influenţa factorului subiectiv; furnizează 

sugestii în planificarea dezvoltării colecţiilor; asigură transparenţa procesului 

achiziţiei pentru utilizatori şi organele finanţatoare; oferă informaţii ample şi 

obiective partenerilor vizând partajarea resurselor [1]. 

 Biblioteconomiştii din Republica Moldova apreciază adecvat rolul şi 

importanţa PA. Tematica dată este reflectată în cadrul învăţământului biblio-

teconomic universitar şi de formare profesională continuă. De politici docu-

mentare scrise, declarate public dispun: BNRM, DIB ULIM, Biblioteca Mu-

nicipală „B.P. Hasdeu”. Interes vădit la definitivarea PA demonstrează şi alte 

biblioteci universitare, de colegiu, publice. 

Totodată, practica denotă că elaborarea PA este complicată, bibliotecile 

confruntându-se în această privinţă cu multiple impedimente. Identificarea di-

ficultăţilor şi a problemelor pe care acestea le generează este necesară pentru 

căutarea unor soluţii constructive, realiste. 

Unul din obiectivele majore ale PA este determinarea conţinuturilor achi-

ziției vizavi de domeniile, temele, subiectele ce urmează să fie reflectate în 

colecţii. Anume de aceasta sunt interesaţi cel mai mult utilizatorii. De aici re-

zultă şi funcţionalitatea bibliotecii. Însă promovarea direcţiei de politică no-

minalizate este limitată, fiind imposibilă acoperirea documentară necesară a 

tuturor sferelor ştiinţei şi producţiei. Pe lângă motivul bine ştiut – insuficienţa 

mijloacelor băneşti, situaţia este influenţată negativ de starea nesatisfăcătoare 

a editării publicaţiilor în Republică pe anumite domenii, îndeosebi a celor de 

ramură. Astfel, în anul 2012, la domeniul tehnicii s-au publicat 45 de titluri, 

agriculturii – 50, medicinii şi sportului – 106 [2]. Cota la sută a acestor seg-

mente editoriale alcătuieşte, respectiv: 1,6%, 1,8%, 3,1% – dimensiune nesa-

tisfăcătoare nu doar pentru bibliotecile specializate, ci şi pentru cele publice.  

Parţial, deficitul de literatură autohtonă poate fi înlăturat cu cea din străi-

nătate. Aceasta din urmă, în general, este extrem de necesară dezvoltării ştiin-

ţei. Dar şi în cazul procurării publicaţiilor de peste hotare, stabilirea prevede-

rilor de politică este restrânsă, achiziţia fiind afectată de aşa probleme ca: pre-

ţul ridicat al resurselor informaţionale, complexitatea selectării lor ca urmare 

a cantităţii masive de informaţie, barierele juridice şi tehnice de cumpărare, 
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cererea redusă din partea utilizatorilor din cauza cunoaşterii proaste a limbi-

lor străine ş.a. 

PA trebuie să determine raportul dintre formate pentru documentele pasi-
bile achiziţiei. Aceasta la fel ţine de preferinţele utilizatorilor, dar şi de 

integrarea bibliotecilor în societatea modernă. Şi, deoarece resursele electro-

nice captivează astăzi sfera comunicării, bibliotecile trebuie să acorde priori-
tate procurării acestui tip de documente, atât pe suport material, cât şi celor 

virtuale. Unele politici de bibliotecă binemeritat prevăd alegerea formatului 

electronic în detrimentul analogului tipărit. Însă achiziţionarea resurselor elec-
tronice este o sarcină greu de realizat, îndeosebi din cauza costurilor înalte.  

O metodă alternativă de procurare a produselor informatice vizează coo-
perarea mijloacelor băneşti prin intermediul consorţiilor bibliotecare, deşi 

nici aceasta nu este în totalitate convenabilă. După cum remarcă analiştii în 

biblioteconomie, cumpărarea „la pachet” (dar aceea la ce ne referim anume 
aşa se procură, fără drept de selecţie) cuprinde multe resurse în afara profi-

lului, care trebuie achitate laolaltă cu cele necesare [3]. 

Un element important al PA este deciderea cu privire la achiziţionarea 
numărului de exemplare în raport cu titlurile. Sensul perceptului dat este evi-

dent: reducerea cantităţii de exemplare în favoarea sporirii numărului de tit-
luri, îmbogăţindu-se astfel conţinutul bazei informaţionale a bibliotecilor. 

Dar, această regulă nu poate fi urmată decât de instituţiile bibliotecare dotate 

tehnic, care au posibilitatea să ofere acces la documente în format electronic, 
sau să asigure multiplicarea lor simultană. Majoritatea bibliotecilor din Re-

publică nu pot face faţă cerinţei date. 

Reducerea numărului de exemplare nu înseamnă procurarea publicaţiilor 
într-un singur exemplar; contează condiţiile bibliotecii. Micşorarea exempla-

rităţii reprezintă, mai curând, o tendinţă vizavi de stabilirea parametrilor opti-
mali. Dar şi la acest compartiment, bibliotecile din ţară întâmpină greutăţi, 

deoarece nu dispun de instrumentele necesare pentru elaborarea indicatorilor 

de achiziții: standarde, normative, metodologii. Pe de altă parte, caracterul 
instituţional al PA cere ca ea să se bazeze pe rezultatele cercetărilor de marketing, 

pe care nu orice bibliotecă le poate realiza, neavând potenţial corespunzător.  

Cele menţionate supra se referă şi la aşa componente ale PA ca plenitudi-
nea şi nivelurile de adâncime ale achiziţiei. „Plenitudinea” stabileşte dimen-

siunea achiziţiei în raport cu disponibilitatea publicaţiilor pe piaţa informaţio-
nală. Plenitudinea poate fi maximală, reprezentativă, selectivă etc. „Adânci-

mea” concretizează ce genuri de documente, în funcţie de conţinutul intelec-

tual, sunt relevante pentru anumite domenii, subdomenii, colecţii, în parte. 
De exemplu, nivelul de adâncime minimă poate cuprinde doar materiale de 

referinţă şi manuale, iar nivelul mediu poate să includă şi monografii, şi 

periodice de specialitate (Aria de cuprindere a nivelurilor este determinată de 
către bibliotecă). 
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PA trebuie să facă trimitere de asemenea la limba documentelor suscep-

tibile achiziţiei. Structura lingvistică a lucrărilor procurate trebuie să satisfacă 

cerinţele utilizatorilor pentru informare şi lectură în limbile: oficiale ale mi-

norităţilor naţionale, străine. Aici însă poate apărea problema stabilirii rapor-

tului de limbi, îndeosebi, dacă nu există o politică clară a statului în această 

privinţă, ceea cu ce de fapt se confruntă bibliotecile din ţară. Din alt punct de 

vedere, deficitul de publicaţii solicitate poate conduce la neglijarea criteriului 

lingvistic, acordându-se prioritate conţinuturilor. 

Problemele elaborării PA se impun şi alături de unele aspecte organi-

zatorice legate de selectarea surselor şi metodelor de achiziţie, asigurarea rit-

micităţii achiziţiei. În mod firesc, bibliotecile trebuie să facă o alegere a fur-

nizorilor, ţinând cont de avantajele şi dezavantajele pe care aceștia le prezin-

tă, iar pentru a garanta calitatea achiziţiei, să aplice metode flexibile de cum-

părare: precomanda sau comandarea la apariţie; cumpărarea angro sau şi cu 

bucata etc. La fel, este importantă realizarea planică a achiziţiei, armonizând 

cu noutăţile editoriale. Însă pentru aceste sarcini nu poate fi trasată o politică 

clară din motivul cunoscutei practici a „achiziţiilor publice” în Republica 

Moldova, care atribuie documentelor de bibliotecă valoare de marfă. 

Aşadar, elaborarea PA este un proces managerial complex. Pentru a oferi 

o poziţie clară asigurării bibliotecii cu resurse documentare, eliminând ambi-

guităţile de orice natură, ea trebuie să fie bine fundamentată. Unele dificultăţi 

în crearea PA vizează nu doar capacitatea instituţională, ci şi soluţionarea 

problemelor la nivelul Sistemului Naţional de Biblioteci. În acest sens, pro-

punem câteva sugestii: a) reflectarea în politica editorială (cel puţin, cu refe-

rire la editurile de stat) a necesităţilor şi cerinţelor documentare ale bibliote-

cilor; b) racordarea bugetelor pentru achiziţia de bibliotecă la costurile docu-

mentelor electronice; c) elaborarea standardelor privind dezvoltarea colec-

ţiilor de bibliotecă, inclusiv pentru categorii de biblioteci, în parte; d) iniţierea 

serviciului de consulting şi asistenţă privind efectuarea cercetărilor ştiinţifice 

şi de marketing pentru bibliotecile care nu pot realiza o aşa activitate de sine 

stătător. 
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MASS-MEDIA: FACTORI CE INFLUENŢEAZĂ  

POLITICILE EDITORIALE 

Boris PARFENTIEV 

Unul dintre factorii ce influenţează politicile editoriale derivă din faptul că 

mass-media fac parte dintr-un complex sistem social, deci este vorba despre 

factorul social. Politicile editoriale reflectă rolul social al mass-media. Există 

raporturi de interdependenţă între politicile editoriale promovate de instituţiile 

mass-media şi societate. Societatea generează cererea de comunicare şi mass-

media răspunde la această cerere. Promovând politici editoriale conform cerin-

ţelor societăţii şi oferind serviciile cerute, mass-media stimulează schimbarea, 

accelerează cererea pentru serviciile oferite de ele, contribuie la climatul de 

libertate culturală şi politică în care mass-media se pot dezvolta mai bine. 

Mai mult chiar, cercetătorul rus R.A. Boreţky afirmă că mass-media ,,func-

ţionează şi se maturizează împreună cu societatea şi în diferite etape prezintă 

diferite priorităţi în activitatea sa editorială. Pentru a putea percepe priorităţile 

politicilor editoriale ale instituţiei mass-media, trebuie cunoscute determinantele 

istorice şi sociale concrete în care activează instituţia mediatică” (traducerea ne 

aparţine) [1, p.10]. 

Cercetătorul P.Sorlin, de asemenea, consemnează că ,,media a reflectat în 

mod constant schimbările majore apărute în comportamentul social şi, prin 

înregistrarea şi difuzarea unor scene, s-a contribuit la conştientizarea publicului 

în legătură cu aceste schimbări” [2, p. 92]. 

Putem conchide că factorul social ce influenţează politicile editoriale, rezidă 

în următoarele: trebuie să răspundă unor cerinţe şi aspiraţii ale indivizilor şi 

comunităţilor, astfel politicile editoriale vor fi modelate de solicitările sau de 

aşteptările acestora şi, simultan, vor exercita o influenţă asupra vieţii sociale, 

asupra acţiunilor şi comportamentului indivizilor şi grupurilor. 

Factorul cultural de asemenea este foarte important în elaborarea politici-

lor editoriale, în special pentru mediile tipărite sau electronice de factură gene-

ralistă. Domeniul culturii este foarte vast şi adună astfel de ramuri, sectoare, ca 

tradiţiile, obiceiurile, folclorul unei comunităţi, muzica şi literatura, teatrul şi 

dansul, picturaşi sculptura, cinematografia şi mass-media, şcoala şi religia, 

turismul şi sportul etc. Odată cu creşterea ponderii mass-media, o mare parte a 

activităţilor de transmitere a valorilor şi modelelor culturale, de formare a gân-

dirii şi a comportamentului au fost preluate de mesajele presei scrise şi electro-

nice. Mass-media transmit de la o generaţie la alta moştenirea culturală a naţiu-

nii. Cultura, conform lui C-J. Bertrand, „este un amalgam de mituri, de tradiţii, 

de valori şi de principii care îi conferă individului o identitate etnică sau naţio-

nală; îl face pe copilul născut în Islanda să devină islandez, şi basc pe cel cres-

cut în Navarra” [3, p.36-37]. 
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Desconsiderarea factorului cultural în procesul de elaborare a politicilor 

editoriale pentru mass-media, consemnează eşecul instituţiei de informare.  

Factorul politic în elaborarea politicilor editoriale ale mass-media. În ulti-

mele 4-5 decenii se atestă o utilizare tot mai frecventă a mijloacelor în comuni-

care de masă de către oamenii politici şi apariţia noilor tehnici de persuasiune, 

bazate pe strategiile de marketing electoral. Puterea politică îşi constituie prop-

riile sisteme de comunicare cu cei conduşi, promovând o politică editorială prin 

care îşi pune scopul de a propaga doctrinele formaţiunii sale politice, de a lustrui 

măsurile întreprinse de guvernare. Însă, concomitent, încearcă să preia contro-

lul asupra politicilor editoriale ale acelor mijloace de comunicare care nu sunt 

sub dominaţia sa sau integrează în structurile mass-media grupuri sau persoane 

ce exprimă şi formează opiniile dominante, impunându-le politici editoriale ce 

nu derivă din programele politice ale partidului de guvernământ.  

De facto, Puterea în toate timpurile şi în toate societăţile nu renunţă deloc la 

influenţa sa asupra mass-media. ,,Nu renunţă, fiindcă nu se poate lipsi de un 

instrument eficient de dirijare, de administrare, de comandă socială, de necesi-

tatea de a menţine în permanenţă la un nivel dorit loialitatea cetăţenilor faţă de 

putere, mai ales când ultimii se prezintă în postură de electorat” – conchide 

R.А. Boreţky (traducerea ne aparţine) [4, p.12]. 

Un alt cercetător rus în domeniul jurnalismului, I.N. Zasursky consideră că 

politicile editoriale ale mass-media (se referă la exemplul celor din Rusia) 

,,sunt peste măsură de politizate şi predispuse influenţei diferitelor structuri 

corporative şi de stat, în acelaşi timp influenţa societăţii civile este minimă şi 

faptul acesta provoacă o nelinişte serioasă”(traducerea ne aparţine) [5, p.15]. 

O altă situaţie întâlnim în mass-media din statele Europei de Vest, dat fiind 

că acolo există o societate civilă, care-şi revendică drepturile şi libertăţile. ,,Într-o 

mare măsură – remarcă C-J. Bertrand – mass-media sunt şi fac ceea ce doresc cei 

care conduc în economie şi în politică. Dar, într-o la fel de mare măsură, ele sunt 

şi fac ceea ce doresc consumatorii şi cetăţenii, adică toţi locuitorii ţării” [6, p.39]. 

Drept argument în favoarea celor expuse anterior servesc şi considerentele 

analiştilor mass-media N.Caste-Cerdan şi A.Le Diberder care afirmă că ,,oficial 

statul trebuie să garanteze obiectivitatea şi imparţialitatea emisiunilor (se referă 

la televiziune) pentru a satisface interesul general. În realitate guvernele ar dori 

să păstreze puterea asupra unor mass-media susceptibile de a deveni ,,dirigui-

tori de conştiinţe” [7, p.36]. 

În toată perioada de tranziţie de la sistemul totalitar la cel democratic, dacă 

ne referim la spaţiul nostru sociopolitic, s-au făcut încercări continue de a spori 

nivelul controlului statului asupra mass-media prin legi, reguli şi reglementări, 

dar şi prin factorul economic, având proprietatea sau controlul statului asupra 

mijloacelor de distribuţie, tipărire şi asupra audiovizualului. Privatizarea mij-

loacelor de comunicare în masă nu poate fi o soluţie ideală în diminuarea 

impactului provocat de factorul economic, deoarece mass-media comerciale nu 
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pot servi ca promotoare ale interesului public sau drept instrumente de captare a 

încrederii audienţei atâta timp cât îşi consideră publicul ca fiind format mai 

degrabă din consumatori decât din cetăţeni.  

În mai multe state europene cu o democraţie avansată sunt adoptate legi 

restricţionale în ceea ce priveşte puterea financiară asupra mass-media şi a poli-

ticilor sale editoriale. Spre exemplu, legea franceză din 1 august 1986 fixează 

un prag de concentrare limitează (la 20 de procente) partea capitalului deţinut 

de străini (în afara UE), interzice colaboratorilor unei întreprinderi de presă să 

primească bani sau orice alt avantaj al unui guvern străin [8, p.168]. 

Statul, cât şi grupurile economice pot sprijini diferitele instituţii ale mijloa-

celor de comunicare în masă, însă fără a interveni în politicile editoriale ale 

acestora, fără a încerca să le influenţeze sau să le impună punctul lor de vedere 

şi interesele specifice. Raţionamentele unei participări neinteresate pot fi de 

ordin politic – sprijinirea, susţinerea, protejarea democraţiei, sau filantropic – 

ocrotirea creaţiei culturale. În cea mai cunoscută variantă a acestui model, con-

cretizată în Europa, statul sprijină financiar şi logistic mass-media de interes 

public fără a interveni direct în politica acestora.  

Impactul publicului asupra politicilor editoriale ale instituţiilor mass-

media este un factor important pentru activitatea acestora. Aici vom menţiona 

doar că cercetătorii de la Vest acordă o importanţă primordială ,,confluenţei 

dintre politicile editoriale redacţionale pe care le urmează emitentul şi preferin-

ţele publicului său. Dacă nu se poate vorbi de confluenţă, atunci nimeni nu 

trebuie să se mire că procesul de comunicare nu-şi atinge scopul” [9, p.156].  

Cunoaşterea tuturor factorilor ce influenţează politicile editoriale ale mass-

media este necesară pentru elaborarea şi promovarea unor asemenea politici 

editoriale, care ar fi adecvate principiilor democratice, în urma implementării 

cărora „fiecare cetăţean are acces la toate informaţiile disponibile, este liber să-

şi exprime ideile şi să conducă societatea în care trăieşte” [10, p.145]. 
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FUNCŢIILE SOCIAL-CULTURALE ALE CĂRŢII 

Luminiţa ERMURACHI 

Omul este singura fiinţă de pe pământ care simte 

 nevoia şi are capacitatea să-şi povestească viaţa. 

Iuliu Raţiu  

Prozatorul Mihail Sadoveanu susține că o cartea îndeplinește nu numai 

minunea de a ne pune în contact cu semenii noștri depărtați în timp și în spa-

țiu, ci mai şi ne ajută să trăim în afară de minciună, nedreptate și prejudecăți, 

în care găsim puterea ce mișcă umanitatea înainte în progresul ei necontenit. 

Cuvinte ce elogiază cartea, definind rolul ei în viața spirituală a omenirii, 

funcția ei socială superioară, menirea ei morală și culturală.  

Cartea are o valoare supremă pentru civilizaţia noastră. Filele cărţilor ne 

transmit mii de idei ale oamenilor, învățăturile și cultura lor generațiilor vii-

toare, pentru ca aceştia să beneficieze de cunoştinţele, descoperirile și inven-

țiile predecesorilor săi şi mai târziu, informându-se, să evolueze în continuare.  

Pe teritoriul Moldovei utilizarea scrisului numără peste 2 mii de ani, 

începând cu tăblițele de lut şi până la tipografiaile informatizate de astăzi. 

Cultura românească a adoptat tiparul mult înaintea altor culturi vecine 

europene. La 50 de ani de la apariția tiparului – inventat de Gutemberg la 

jumătatea secolului al XV-lea pe teritoriul României se tipărea deja prima 

carte – „Cazania lui Varlaam”.  

Însă apariţa cărţilor tipărite nu a înlăturat cartea manuscrisă, adesea ilus-

trată cu miniaturi de înaltă valoare artistică, arta miniaturii prelungindu-și 

existența până în epoca modernă. Indiferent de suportul grafic utilizat de-a 

lungul timpului, cartea are şi valoare artistică, educând gusturile cititorului. 

Anume cartea a fost în permanență stimulul ideilor, al progresului, şi în 

același timp o modalitate de a ne forma conștiința națională. Datorită ei s-au 

păstrat unele valori și tradiții ale strămoșilor noștri, s-au transmis generațiilor 

noastre informații din trecut, despre modul de trai al strămoșilor, despre 

invențiile și descoperirile, despre felul de a vedea unele lucruri. Cartea face 

parte dintre deosebitele obiecte culturale, care educă sute și mii de persoane, 

le influențează modul de gîndire, îi motivează să creeze şi uneori, le modelează 

destinul.  

Oamenii sunt formaţi de mediul în care trăiesc, ei primesc și asimilează 

normele de comportament, interdicțiile, prescriptiile și restricțiile, valorile, 

reprezentările simbolice și categoriile de gîndire specifice colectivității în 

care trăiesc.  

Acest proces a fost, timp de milenii, controlat de familie, de mediul social, 

ori de institutiile religioase. Odată cu apariţia cărților, o mare parte a funcţiei 

de transmitere a valorilor și modelelor culturale, de formare a gândirii și a 
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comportamentului au fost preluate de cărții. În prezent, prin mesajul operelor 

scrise circulă și se fixează normele de comportament general acceptate ale 

societății. Cartea satisface astfel nevoile oamenilor și a societăţii de perpe-

tuare a valorilor acceptate și de identificarea modelelor de comporament şi 

gândire pe care o comunitate le considera a fi acceptabile. Dar acestea nu 

sunt totdeauna uniform receptate – un personaj de carte poate fi un model de 

comportament negativ pentru o anumită categorie de persoane și un subiect 

de imitație pentru altă categorie.  

Ion Albulescu subliniază: „Se schimbă, în acest fel, condițiile în care se 

realizează culturalizarea. Cartea acționează ca o „instituție a democratizării 

culturale”, care face posibilă creșterea consumului de bunuri culturale și 

determină o anumită dinamică a cerințelor, gusturilor, aspirațiilor, atitudinilor 

și opiniilor maselor. Apare cultura de masă, ca urmare a faptului că un număr 

mare de indivizi intră în contact cu valorile, fără intermedierea școlilor sau a 

altor instituții abilitate [1]. 

Cartea a devenit oglinda prin care ne descoperim și redescoperim de 

fiecare dată cînd privim avalanșa de cuvinte ce o cuprinde și încercăm să 

pătrundem în esența acestora.  

Charles William Eliot zicea: „Cărțile sunt cei mai tăcuți și constanți prie-

teni, sunt cei mai accesibili și înțelepți consilieri și cei mai răbdători 

profesori”. 

Cultura șlefuită printre rândurile cărții reprezintă o moștenire vădită, evi-

dentă prin multitudinea de coduri expuse în cărți, funcțiile sale fiind multiple: 

de relaxare, de informare, de motivare, de influențare și de inspirare a unor 

noi valori promovate de oamenii unei anumite culturi. 

„Transmiterea valorilor prin intermediul cărții contribuie la realizarea 

stabilitatii sociale și la mentinerea in timp a structurilor culturale. Susținând 

diferite modele de comportament, cartea oferă un set de roluri sociale și un 

vocabular simbolic; confruntat cu aceste mesaje, ce raspund astfel nevoilor 

sale de modele si de termeni de referință, publicul are posibilitatea sa aleagă 

sau să respingă, să modifice sau să negocieze, să dezbată și să reașeze rolurile 

și valorile comune. Prin această acțiune, cartea apare ca o forță în egală 

măsură conservatoare și inovatoare, stabilizatoare si dinamizatoare, păstratoa-

re a unor valori tradiționale și generatoare de noi valori [2]. 

Transmiterea valorilor și modelelor culturale, a fost, timp îndelungat, 

controlată de familie, școală și instituțiile religioase. În ultima vreme cărțile 

au introdus valorile în circuitul destinat publicului larg, acționînd ca un ade-

vărat „difuzor de cultură”. Cartea posedă numeroase funcții importante, dar 

cea de culturalizare îi dă un aspect cu totul diferit. Cartea este în viaţa noastră 

un element central al creării unui psihic sănătos a unei culturi generale, este 

sprijinul în cazul unei decăderi nervoase, este uneori ceva mai mult decât un 
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profesor, deoarece ea are imensa destinaţie de a ne educa și reeduca. Deseori, 

ea adăpostește calităţi necunoscute de noi, transformîndu-se într-un model de 

comportament. Ea ne ajută să înţelegem şi să pătrundem în tainele lumii, a 

universului şi, uneori, a sufletului nostru.  

În concluzie am putea spune despre cărţi că sunt adevărate lăcaşe cultu-

rale ce ne dezvăluie tainele naturii, istoria neamului, virtuţilor și imperfecțiu-

nile oamenilor, motiv pentru care este considerată model, mai ales pentru 

copiii aflați la începuturile formării lor ca personalitate. Cartea oglindește 

șirul de secole al omenirii, lupta sa pentru existență, speranța unui viitor pros-

per, suferința și fericirea, loialitatea și respectul, dragostea și dăruirea, într-un 

final, toate valorile adevărate, pentru care se merită să ne sacrificăm întreaga 

viață.  

Cartea este un focalizator al culturii. Prin intermediul lui oamenii obțin 

noi abilități de comunicare, devin mai influenți și mai puternici, devin mai 

complicat de manipulat.  

Din păcate în prezent cărţile ajung a fi un obiect de lux, în ţara noastra, 

datorită preţului acestora. De multe ori copii, fiind lipsiţi de cărţi, încearcă să 

comunice prin intermediul calculatorului şi în loc de un sfetnic înţelept, cum 

este cartea, primesc o avalanşă de informaţie inutilă, ba chiar periculoasă. 

„Dacă toate obiectele culturale sunt, deasemenea şi obiecte comerciale, cartea 

pentru copii ar trebui să fie absolvită de această greutate ambivalentă. Ar 

trebui, fără nici o îndoială, să se ia măsuri ca măcar această carte să fie un 

cadou, un semn de recunoştinţă al societăţii, al statului în ultimă instanţă, 

pentru viitorul destinului său” [3]. 

Referinţe:  

1. ALBULESCU, I. Educaţia şi mass-media/comunicare şi învăţare în societatea 
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PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI 

 
AXIOMATICA ÎN EDUCAŢIE 

Vladimir GUŢU 

Axioma (gr. prevedere care nu necesită demonstraţii) – raţiune obiectivă 

care este acceptată în calitate de temei iniţial în cadrul elaborării teoriilor 

ştiinţifice şi se pune în baza demonstrării altor prevederi. Axiomele decurg/ 

reies din practică. Actualmente, în baza axiomelor, sunt construite aproape 

toate teoriile ştiinţifice. În acest caz, teoria ştiinţifică se constituie din: 

a) un număr necesar de prevederi-axiome; 

b) un număr de prevederi care se deduc logic din acestea. 

În teoria educaţiei, în ultimul timp, nu se abordează pe larg problema 

axiomaticii. Se identifică numai unele încercări de a formula axiomele peda-

gogice [2]. În acelaşi timp, nimeni nu neagă existenţa unor prevederi generale 

în educaţie valabile pentru toate timpurile şi popoarele. 

Teoria educaţiei, la etapa actuală, este la acel nivel de dezvoltare, când ea 

poate produce prevederi axiomatice, care vor deschide noi oportunităţi în 

evoluţia sa. 

Este evident faptul că fundamentarea unei teorii a educaţiei valorice este 

posibilă numai în condiţiile când unele părţi ale acesteia vor fi deduse axio-

matic. Nu este nevoie de fiecare dată şi de necontenit a demonstra ceea ce a 

fost axiomă încă din antichitate. 

Introducerea axiomelor în teoria educaţiei poartă denumirea de metodă 

axiomatică. Această metodă indică trei condiţii în raport cu logica construirii 

teoriilor axiomatice: 

1. Determinarea clară a noţiunilor de bază, care vor fi folosite în sistemul 

axiomelor. Aceste noţiuni vor trebui să fie concrete, precise şi cu acelaşi sens. 

2. Construirea corectă a axiomelor din numărul iniţial al raţiunilor/pre-

vederilor. Ansamblul de noţiuni trebuie să fie unit prin intermediul intercone-

xiunii logice. Această interconexiune se fixează în mod unic, fără a fi interp-

retate în mod diferit. 

3. Deducerea adecvată/corectă din sistemul axiomelor în urma introduce-

rii noilor noţiuni mai complexe în baza noţiunilor iniţiale. 

Metoda axiomatică este greu de supraapreciat. Ea asigură organizarea efi-

cientă a sistemului de cunoştinţe ştiinţifice, determinarea conexiunilor logice 

interne dintre diferite categorii ale teoriei, identificarea prevederilor iniţiale 

determinate axiomatic. Avantajul metodei axiomatice constă în aceea că ea 

devine un instrument al determinării unor noi legităţi, noi teorii etc. 

Primul pas de aplicare a metodei axiomatice constă în prezentarea/struc-

turarea fixă/clară a noţiunilor/termenilor de bază. Trebuie de menţionat că 
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practica seculară dar şi teoria pedagogică relativ tânără au determinat noţiuni 

şi termeni de bază/fundamentale în domeniul educaţiei: educaţie, învăţământ, 

instruire, dezvoltare, formare, predare-învăţare-evaluare, proces educaţional, 

conţinut, curriculum, activitate/acţiune educativă, strategie didactică, tehnolo-

gie didactică, metodă, formă, interes etc. 

La etapa actuală, nu putem afirma că toate aceste noţiuni sunt înţelese la 

fel de comunitatea pedagogică şi ştiinţifică. 

Calea de diminuare a acestei stări de lucruri constă în aplicarea noţiunilor 

de bază la un nivel înalt de abstractizare, dar şi prin dezvoltarea ştiinţelor 

educaţionale pe plan internaţional. 

Noţiunile se „ambalează” în prevederi axiomatice prin intermediul cone-

xiunilor. Orice ştiinţă are drept scop de a prezenta propriile teorii, în mod 

compact, accesibil şi citibil. Această procedură poate fi realizată prin conver-

tire a informaţiilor şi prin intermediul simbolurilor/semnelor convenţionale.  

Valorificarea pedagogiei prin aplicarea simbolurilor se află la etapa inci-

pientă. Semnul/simbolul, prin potenţialul său, uşurează operaţii logice şi face 

procesul de gândire mai eficient. Formalizarea teoriei educaţiei – etapă nece-

sară în dezvoltarea sistemului de cunoştinţe. Cu alte cuvinte, elaborarea regu-

lilor de „convertire” a cunoştinţelor şi simbolurilor respective devine un obiec-

tiv praxiologic important. Există şi unele încercări de a elabora un sistem al 

simbolurilor pedagogice. 

Cel mai cunoscut sistem este prezentată de I.P. Podlasîi. De exemplu: 

simbolul „ ” înseamnă „şi”, simbolul „ ” înseamnă „sau”. Alte noţiuni pot fi 

prezentate prin intermediul primei litere: E – educaţie, D – dezvoltare, I – 

instruire etc. [2]. 

Sistemul de simboluri poate fi diferit, important să fie respectată logica 

conexiunilor, care întotdeauna trebuie să fie constantă. 

Clasificarea noţiunilor de bază poate fi realizată în cadrul unui sistem. 

Acest sistem nu poate include un număr exagerat de mare al prevederilor 

axiomatice. Important este ca axiomele să nu conţină raţiuni contradictorii. 

Identificarea axiomelor – este un rezultat al progresului teoriilor ştiinţifice. 

Însă ştiinţa nu se opreşte la un nivel, de aceea nu poate exista un sistem fina-

lizat al axiomelor. Totdeauna vor exista oportunităţi pentru sistemul axio-

matic mai valoroase, mai performante. 

În axiome sunt reflectate valorile educaţionale generale. Aducem câteva 

exemple de prevederi axiomatice selectate din lucrările lui Confucius, Platon, 

Aristotel şi alţii. 

Axioma 1. Dezvoltarea spirituală şi fizică a omului este un proces unic. 

Axioma 2. Instruirea şi cunoştinţele asimilate – factorul de bază al dezvol-

tării omului. 

Axioma 3. Educaţia formează omul pentru viaţă. 
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Axioma 4. Acţiunea/activitatea – mijlocul cel mai important de dezvoltare 

a omului. 

Axioma 5. Interesul – puterea motrice a învăţării. 

Axioma 6. Cunoaşterea şi înţelegerea – condiţia instruirii eficiente. 

Axioma 7. Personalitatea profesorului – condiţie importantă a învăţării 

eficiente. 

Axioma 8. Ereditatea – factorul dezvoltării omului. 

Axioma 9. Neglijarea educaţiei este moartea oamenilor, familiilor, statelor 

şi întregii lumi [3]. 

Axioma 10. Baza unei educaţii de calitate constă în aceea că toţi să se 

înveţe a înţelege prin ce se deosebeşte omul de animal, omul bun de omul 

rău, omul învăţat de omul neînvăţat, omul deştept de cel prost şi, în final, prin 

ce se deosebeşte viaţa pe pământ de cea în viitor şi calea care duce spre 

fericire de calea care duce spre degradare [3]. 

Axioma 11. Educaţia se realizează în conformitate cu natura. 

Aşadar, prevederile axiomatice pot fi prezentate pe o pagină, însă pot şi să 

constituie volume întregi, important ca ele să conţină valori educaţionale 

fundamentale. 

Referinţe: 
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INCLUZIUNEA – ASPECT IMPORTANT AL DIMENSIUNII 

SOCIALE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR 

Elena MURARU 

În condiţiile actuale, incluziunea devine un proces global care implică noi 

şi noi state, este o problemă socială destul de complicată şi multiaspectuală la 

soluţionarea căreia sunt implicate structuri politice şi economice, factori de 
decizie în problemele muncii, familiei şi asistentei sociale şi nu, în ultimul 

rând, sistemul educaţional. 

Educaţia incluzivă îşi are un loc aparte în politicile educaţionale în 
Republica Moldova, este reflectată în acte normative, hotărâri ale Guvernului 

RM, în documente strategice şi activităţi de perspectivă. 
Incluziunea ca aspect al problemei sociale în învăţământul superior este 

un proces polivalent, pluridimensional şi nu se referă doar la studiile unei 

persoane cu Cerinţe Educaţionale Speciale (CES) în grupele academice 
universitare. 

În primul rând, incluziunea vizează procesul de asigurare a şanselor egale 

la studii, indiferent de necesităţile speciale, de poziţia socială, naţionalitate, 
gender, situaţia din familie, de problema veniturilor sau sărăcia ca fenomen 

social, proces ce se realizează prin admitere la instituţiile de învăţământ 
superior. 

În al doilea rând, incluziunea necesită politici educaţionale atât la nivel 

naţional, cât şi instituţional, formarea de noi atitudini şi viziuni personale ale 
profesorilor, studenţilor, personalului administrativ şi auxiliar faţă de studen-

ţii cu CES admişi la studii. În această ordine de idei, se impune o nouă moda-

litate de organizare a procesului educaţional, consultanţă permanentă din par-
tea comunităţii universitare. Procesul educaţional necesită asigurarea didacti-

că pentru persoanele respective, organizarea activităţilor de voluntariat din 
partea comunităţii academice în susţinerea şi sprijinul studenţilor cu CES, o 

altă atitudine faţă de organizarea lucrului individual şi a stagiilor de practică.  

Incluziunea ca şi fenomen implică nu doar comunitatea academică, dar şi 
societatea în ansamblu pentru a pregăti condiţii necesare de angajare în câm-

pul muncii. Programul de angajare în câmpul muncii cere un efort deosebit de 

la toţi responsabilii universitari şi nu numai. Este un proces destul de vulne-
rabil pentru studenţii cu CES. Se cere o analiză minuţioasă a locurilor de 

muncă /a pieţei muncii), inclusiv a programului de lucru, siguranţa mediului 
şi a locului de lucru, relaţiile dintre munca propriu-zisă şi celelalte aspecte 

aferente ei – salarii, condiţii de acces, beneficii, facilităţi necesare, atitudine 

şi sprijin permanent.  
Un aspect destul de complicat al incluziunii este integrarea persoanelor cu 

CES în societate. Incluziunea socială întâmpină, la etapa actuală, multe impe-

dimente: lipsa de interes a patronilor; de multe ori şi a autorităţilor adminis-
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trative; uneori a sprijinului/susţinerii din partea societăţii civile. Societatea ci-

vilă este destul de distantă faţă de persoanele cu CES, uneori manifestă prea 

puţină înţelegere, fără a promova coeziunea, solidaritatea, integritatea acestor 
persoane, or coeziunea socială va constitui un factor al integrării şi al egalită-

ţii de şanse, solidaritatea va combate excluziunea socială, iar integritatea va 

asigura constituirea unei societăţi incluzive. Uneori promovarea integrării so-
ciale a persoanelor cu dizabilităţi se reduce doar la problema instruirii profe-

sionale iniţiale, asistenței acestor persoane pentru a asigura accesul lor pe 

piaţa muncii, pe când altor probleme legate de acest proces li se acordă prea 
puţină atenţie, uneori rămân nesoluţionate: accesul la mijloacele de transport, 

accesul în clădirile publice, asigurarea condiţiilor necesare la locul de muncă, 
a spaţiului locativ etc.  

Integrarea socială a persoanelor cu CES pune în faţa sistemului educaţio-
nal în ansamblu şi a celui superior în particular noi cerinţe. Instituţiile de 
învăţământ superior au nevoie de un corp profesional-didactic pregătit în 
problemă, cu semnificaţie deosebită pentru cei ce-şi realizează studiile în do-
meniul 14 „Ştiinţe ale Educaţiei”, asigurarea cursurilor cu personal care cu-
noaşte şi promovează fenomenul educaţiei incluzive. Studenţilor cu CES tre-
buie să le fie garantate accesul la serviciile de sănătate, accesul la serviciile 
de alimentaţie publice şi la un mediu de trai decent în căminele instituţiilor de 
învăţământ cu servicii sanitare adaptate pentru ei, asigurarea asistenţei şi pro-
tecţiei sociale, promovarea serviciilor sociale de voluntariat, mentorat, reali-
zarea permanentă a serviciilor de consiliere psihologică, de consiliere profe-
sională şi promovare în carieră. Persoanele cu CES au nevoie de abilităţi 
digitale, lingvistice, tehnologice, de cercetare, mijloace didactice speciale, 
personal de sprijin. 

Comunitatea academică din învăţământul superior ar trebui să considere 
eşec al sistemului educaţional neputinţa studenţilor cu CES de a se integra în 
mediul universitar, neputința lor de a se integra în societate. 

În realizarea acestui demers educaţional, se vor realiza următoarele:  

 Proiectarea sarcinilor imediate şi de perspectivă în vederea educaţiei 
incluzive. 

 Prevenirea riscului excluziunii sociale. 

 Mobilizarea tuturor actorilor universitari în asigurarea unui învăţământ 
de calitate, inclusiv pentru studenţii cu CES. 

 Susţinerea iniţiativelor de voluntariat, mentorat, activităţi de sprijin 
pentru studenţii cu CES. 

 Conlucrarea cu Ministerul Sănătăţii, Ministerul Muncii şi al Protecţiei 
Sociale, cu alte ministere de resort pentru asigurarea unor servicii garantate şi 
de calitate în domeniile sănătăţii, asistenţei sociale, încadrării în câmpul muncii. 

Uneori problemele legate de originea etnică, gen, situaţia socială, starea 

de sănătate, de alte momente ce țin de inegalitatea socială a contingentului de 
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studenţi se consideră, în mare măsură, soluţionate, situaţia reală de multe ori 

este alta. Inegalităţi există şi ele afectează multe alte aspecte din viaţa coti-

diană şi practicile sociale: în organizarea zilelor de sărbătoare, diverselor acti-

vităţi culturale, activităţilor extracurriculare (şcoli de vară, workshopuri, tur-

nee) etc. 

Un aspect al incluziunii în învăţământul superior este aspectul cultural. În 

această ordine de idei, un loc aparte trebuie să-l preia bibliotecile universi-

tare, care trebuie să completeze fondul de carte necesar pentru studenţii cu 

CES, să organizeze activităţi de sprijin pentru ei, să contribuie la formarea 

unei comunităţi universitare incluzive. 

Accesul la informaţie pentru anumite categorii de studenţi este extrem de 

important şi destul de dificil. Doar în unele instituţii, în baza proiectelor inter-

naţionale, s-au creat laboratoare/centre/aule speciale, s-au procurat soft-uri 

educaţionale şi programe pentru studenţii cu CES. În Universitatea de Stat 

din Moldova, participanta la proiectul Tempus „Moldinclud” a fost instituit 

pe lângă Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei un laborator de consultanţă psi-

hologică pentru studenţii cu CES, dotat şi cu tehnică specială. Cursul „Edu-

caţia incluzivă” a fost inclus în planurile de învăţământ pentru specialităţile 

domeniului 14 „Ştiinţe ale Educaţiei”, pentru celelalte specialităţi în cursul de 

Pedagogie a fost introdus ca unitate de conţinut. La unele facultăţi, cursul 

„Educaţie incluzivă” are statut de curs opţional la pedagogie. Acest modul şi-

a găsit oglindire şi în formarea continuă a profesorilor din învăţământul pre-

universitar. Problema incluziunii şi-a găsit reflectare în tematica tezelor de 

licenţă şi de master, în temele de studii doctorale, studii şi articole ştiinţifice. 

O aşa abordare multidimensională va contribui la formarea iniţială şi conti-

nuă a viitorilor lucrători din sistemul educaţional în calitate de promotori şi 

realizatori ai educaţiei incluzive, iar comunităţile universitare vor constitui un 

nucleu al societăţii incluzive. 
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INFLUENŢA MOTIVAŢIEI ASUPRA CERERII DE EDUCAŢIE  

ÎN CADRUL STUDIILOR DE MASTERAT 

Otilia DANDARA, Corina DONOS 

Domeniul motivaţiei umane este unul complex, bogat în paradigme expli-

cative şi în modelări empirice. Definiţiile motivaţiei au o diversitate mare, de 

la accepţii care insistă pe fundamentul tensiunilor interioare („act sau ansam-

blu, sistem de impulsuri, presiuni interne, energizări sau activări, stări ten-

sionale sau mobiluri ale acţiunilor şi conduitei”; Popescu Neveanu [6, p.25] 

la definiţii cognitive („motivaţia este un proces cognitiv guvernând alegerile 

făcute de către subiect între tipuri alternative de activitate voluntară”, 

Vroom, 1964), definiţii comportamentale („motivaţia apare atunci când are 

loc o întărire adecvată, comportamentul fiind dependent de consecinţele 

sale”, Skinner, 1969) sau la definiţii realizate în termeni de alegeri raţionale 

(„un proces care implică două sisteme psihologice interdependente: alegerea 

scopului şi efortul pentru atingerea scopului, Rynes şi alţii [7]). 

Este evident faptul că există o mare diversitate atât a modelărilor concep-

tuale, paradigmelor explicative, cât şi a procedurilor sau instrumentelor de 

operaţionalizare a motivaţiei. Totuşi, dincolo de această diversitate, din analiza 

cercetărilor (Leonard, Beauvais şi School, [5]; Sherman şi Kim, [8]; Eniola 

M.S. şi Adebiyi K. [3], etc.) se conturează ideea că, similar modelului Big 

Five descriptiv pentru structura personalităţii umane, şi în domeniul motiva-

ţiei, diversitatea factorilor motivaţionali poate fi redusă la un model cu două 

module distincte: unul calitativ, care include factori definitorii ai orientării 

sau direcţiei implicării motivaţionale şi un altul cantitativ, care include facto-

rii asociaţi forţei şi persistenţei motivaţionale. 

Importanţa motivaţiei se manifestă prin funcţiile care le realizează:  

– funcţia de declanşare; 

– funcţia de orientare-direcţionare; 

– funcţia de susţinere şi energizare. 

Comportamentele umane depind de tipurile şi formele motivaţiei. Proce-

sul de formare a motivaţiei şi mecanismele de influenţă derulează diferit în 

situaţia când este declanşată de imbolduri primare sau de imbolduri secundare. 

Imboldurile secundare sunt de origine socială şi se formează prin educa-

ţie. Aşa precum esenţa procesului educaţional se modifică în dependenţă de 

contextul social, unele aspecte iau o configuraţie nouă.  

Abordarea educaţiei într-o nouă configurare a creat premise pentru pre-

luarea noţiunilor economice „cerere”şi „ofertă”, transpunerea, dar şi dezvol-

tarea lor în context educaţional. Astfel că, din perspectivă economică, este 

necesar a fi menţionat faptul că cererea reprezintă nevoile de bunuri şi servi-

cii care se satisfac prin intermediul pieţei. Oferta reprezintă cantitatea de 
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bunuri sau servicii pe care un agent economic este dispus să o ofere spre vân-

zare într-o anumită perioadă de timp. 

Pentru a determina şi analiza interacţiunea motivaţiei cu cererea de edu-
caţie, este relevant dacă scoatem în lumină conceptele de „nevoie” şi de „ce-

rere” educaţională. Acestea având un rol fundamental în crearea ofertei şi, 
respectiv, în satisfacerea nevoii.  

Dicţionarul de pedagogie [2, p.303-304] defineşte termenul nevoi de 

educaţie ca: „Necesitate specifică omului – exprimată în acelaşi timp de 
societate – de formare şi de dezvoltare a indivizilor la nivelul acţiunii, gân-

dirii şi convieţuirii în societate”. 

În Большая психологическая энциклопедия, noţiunea de „nevoie” este 
definită drept o stare provocată de sentimentul (чувство) nevoii, insuficienţei 

pentru o existenţă normală. Nevoile constituie forţa motrice a organismului, 
datorită cărora viaţa are sens şi este supusă unor finalităţi. Nevoile sunt pri-

mare şi secundare, cele secundare depind de starea psihologică şi mediul so-

cial de viaţă. Nevoile primare dispar odată ce sunt îndestulate, pe când cele 
secundare, cresc, se extind, pe măsura satisfacerii [10, р.344]. 

Ph.Coombs identifică evoluţia rapidă a nevoilor educative în lume şi sta-

bileşte o relaţie funcţională între strategia educaţională şi satisfacerea nevoi-
lor educative de bază, pe care le are omul pe parcursul vieţii. Fiecare socie-

tate, prin extensiune, îşi dezvoltă nevoile sale educative [1, p.35]. 
Mihai Golu consideră că nevoile nu sunt stări de deficit, dimpotrivă, ele 

îşi au rădăcinile în însăşi funcţionarea lor, adică în procesele de autodezvol-

tare şi creştere caracterizând sistemul personalităţii. Starea de deficit (nevoie) 
nu are o forţă dinamică proprie, ea devine sursă a activităţii în virtutea dina-

mismului inerent al sistemului integral–individul, personalitatea. 

Punând în discuţie taxonomia „tradiţională” a trebuinţelor, în baza căreia 
sunt identificate cele două categorii primare şi secundare, M.Golu constată că 

în măsura în care trebuinţele sunt modalităţi „reclamate” (imperios necesare) 
ale funcţionării sistemului individului concret, diversitatea lor va depinde de 

diversitatea potenţialităţilor lui însuşi. Cu cât sunt mai complexe şi mai diver-

se canalele de interacţiune între individ şi lume, cu atât mai complexă este 
configuraţia trebuinţelor sale. Ideea care se desprinde din cele spuse rezidă în 

aceea că, în cadrul fiecăruia din canalele potenţiale de interacţiune, individul 

are „trebuinţa” de un anumit gen de activitate [4, p.86]. 
Dicţionarul de pedagogie prezintă cererea de educaţie drept un ansamblu 

de doleanţe şi aşteptări pe care le au consumatorii de educaţie faţă de institu-
ţiile prestatoare de servicii educaţionale [2, p.134]. 

F.Voiculescu însă nu doar că recunoaşte necesitatea investiţiei în educa-

ţiei, dar şi realizează conexiunea dintre nevoie şi cerere educaţională. Din 
punctul lui de vedere, „cererea de educaţie este forma socială prin care ne-

voile de educaţie acţionează, devin perceptibile şi se impun ca factori de 
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orientare şi structurare a proceselor/sistemelor educative” [9, p.12-31]. 

Această idee demonstrează că legătura dintre nevoie şi educaţie apare în 

momentul în care nevoia a fost sintetizată şi necesită a fi şi manifestată într-
un atare context şi astfel reiese că fără o exprimare a nevoii, cererea nu poate 

fi adecvat recepţionată.  
La fel şi Ph.Coombs determină o relaţie între cererea de educaţie şi nevoia 

educaţională, specificând că nu sunt sinonime. Cererea de educaţie poate fi 
uneori mai superioară nevoilor, resimţite, precum şi invers, nevoile pot fi 
superioare cererii [1, p.36]. Din reflecţiile autorului desprindem că nevoia 
educaţională este generată, porneşte preponderent de la persoană, iar cererea 
educaţională – este conturată preponderent de către societate. 

Din cele relatate stabilim interdependenţa dintre nevoia de educaţie, moti-
vaţia pentru studii şi cererea de educaţie. 

Nevoia conturează motivul, iar acesta, la rândul său, influenţează cererea. 
Studiul empiric, realizat în cadrul studiilor de masterat Comunicare intercul-
turală şi turism, a confirmat ipotezele teoretice prezentate anterior. În situaţia 
când persoana resimte nevoia de a face studii, manifestă motive intrinseci şi 
exprimă cererea pentru studii de calitate, care necesită implicare şi responsa-
bilitate personală. 

În situaţia când persoana nu resimte nevoia de a face studii, motivele în-
cadrării în studiile de masterat sunt extrinseci (dorinţa familiei, îndemnul co-
legilor etc.) şi, respectiv, cererea de educaţie este substituită cu cererea primi-
rii diplomei de masterat. 
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NEGOCIEREA ÎN EDUCAŢIE – SECVENŢE  

CONCEPTUAL-METODOLOGICE 

Viorica GORAŞ-POSTICĂ 

Negocierea este o realitate a vieţii.  

În viaţă nu obţii ceea ce meriţi, ci ceea ce negociezi. 

Abordarea negocierii în domeniul educaţional este un subiect pe cât de 

neceasar, pe atât de complex şi delicat, or, ea poate sa aducă indiscutabile 

beneficii educatului, dar, în egală măsură, şi prejudiicii, în cazul în care nu 

există înţelegere mutuală asupra respectării unor valori general-umane. Din 

punct de vedere conceptual, negocierea reprezintă cel mai eficient mijloc de 

comunicare, având avantajul că realizează, în cel mai scurt timp, efecul scon-

tat. Ea se referă la o situație în care părțile participante – educatorul şi edu-

catul – interacţionează în dorinţa de a ajunge la o soluție acceptabilă, în una 

sau mai multe probleme aflate în discuţie. Reuşita în procesul de negociere 

este condiționată de felul cum comunicăm, cum ne comportăm față de elevi, 

studenţi, părinţi etc. Pentru a negocia cu succes, trebuie să cunoaştem anu-

mite reguli cu privire la pregătirea şi desfăşurarea negocierilor, dar şi să stă-

pânim toate formele de comunicare. Oricâtă experienţă pedagogică am avea, 

recunoaştem că nu este uşor să fii un negociator competent, ca să negociezi 

mereu nu atât în folosul tău, cât spre binele, imediat sau de viitor al celui 

educat [Cf.3, p.16-23]. 

Negocierea este interpretată drept o formă concentrată şi interactivă de 

comunicare interpersonală, în care părțile aflate în dezacord urmăresc să 

ajungă la o înţelegere care rezolvă o problemă comună sau atinge un scop co-

mun. Desigur că orice proces sau etapă a procesului de negociere are un 

anumit scop ce trebuie declarat ca prioritate printre multe alte posibilități, cla-

rificarea lui sporeşte eficiența comunicării, ducând la producerea de mesaje 

clare, decise şi utile.  

Cheia oricărei negocieri eficiente devine anume comunicarea. Cele mai 

reuşite negocieri se realizează doar datorită unei comunicări eficiente cu par-

tenerul. Absenţa comunicării poate fi considerată drept un semn alarmant al 

imposibilității de desfăşurare a negocierii. Dacă ne vom pregăti bine de nego-

ciere, atunci ea va consta dintr-o succesiune logică de mesaje, emise în spriji-

nul argumentării proprii. Pentru a obține succes în negociere, nu este suficient 

să cunoşti doar strategiile de negociere, este nevoie de a cunoaşte şi planifica 

procesul de comunicare, pentru a putea înfrunta orice barieră, care ar putea fi 

cauza unui insucces. De cele mai dese ori, trebuie să anticipăm felul în care 

partenerul/educatul va interpreta mesajul, astfel încât să structurăm conținutul 

unui răspuns pozitiv. Dar pentru aceasta, este nevoie să încercăm a înţelege 

procesul de gândire a partenerului. Trebuie să anticipăm răspunsurile recepto-
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rului accentuând valorile, comportamentul şi aptitudinile acestuia, scoţând în 

evidenţă „partea plină a paharului”. 
Pentru a ajunge la o înţelegere avantajoasă, este nevoie de a studia şi a cu-

noaşte din timp stilul de viaţă al negociatorului. Ceea ce face ca o persoană să 
fie un bun negociator într-o cultură, poate să nu funcționeze în altă cultură. 

Doar cunoscând cultura partenerului, vom putea elimina cele mai multe ba-
riere în comunicare şi diminua riscul eşuării unei negocieri. Nu mai puțin 

important în negociere este să fii şi un bun ascultător. Ascultarea activă dă 

fluență dialogului, în timp ce reformularea scoate în evidență zona comună a 
înțelegerii. Din această cauză, în timpul negocierii trebuie să folosim activ 

ascultarea şi reformularea pentru a vedea dacă am înțeles corect mesajul. 

Unul dintre cele mai importante secrete ale diplomației şi ale negocierii este 
de a ne arăta interesați de ceea ce spune cineva, chiar dacă nu ne interesează 

deloc. Un bun ascultător îşi aminteşte toate punctele principale ale discuției şi 
astfel înțelege perfect ce se aşteaptă de la el.  

În procesul de negociere, comunicarea, prin forma sa specifică de interac-

țiune „față în față”, implică latura nonverbală, care, conform estimărilor spe-
cialiştilor în domeniu, este răspunzătoare pentru 70-90% din transferul de 

informații şi afecte. În negociere se transmite un mesaj chiar şi atunci când 

partenerii păstrează tăcerea sau nu fac nici un gest. Desfăşurarea cu succes a 
unui proces de negociere, câştigarea respectului şi a încrederii partenerilor, cu 

scopul asigurării unei colaborări durabile şi în perspectivă, necesită cunoaşte-
rea şi aplicarea unor principii de bază, dintre care se pot menționa:  

– În negociere, ca în orice act de comunicare educaţională, nu există 

adversari, ci parteneri, deoarece obiectivul de bază este ajungerea la o înţelegere. 
– Partenerii trebuie să țină cont, în mod tacit, de dorințele reciproce şi 

astfel să fie capabili de a face concesii. 

– Nu există negocieri identice, ci doar – cel mult – similare, fiecare ase-
menea proces având un puternic caracter de unicitate. 

– În negociere se recomandă utilizarea de formulări explicite şi de reluări 
sau sublinieri frecvente ale aspectelor deja convenite, până la confirmarea 

scrisă a acordului, confirmare ce trebuie realizată imediat ce este posibil 

[Cf. 4, p.126]. 
Felul în care le vorbim educaţilor, timbrul vocii, felul în care ne alegem 

cuvintele şi tonul comunicării ne pot mări sau slăbi poziţia în negociere. Doar 

atunci când vom stăpâni eficient atât strategiile de negociere, cât şi cele de 
comunicare, vom putea convinge şi manipula partenerul pentru a-l face să 

coopereze. În cadrul procesului de negociere, comunicarea se manifestă într-un 

context ce este nu numai specific, dar şi complex. Acest context priveşte 
existenţa unui anumit tip de relaţie între parteneri, relaţie ce este în acelaşi 

timp, divergenţa şi convergenţa generată de poziţia lor de interdependenţă, 
relaţie prin care partenerii manifestă voluntar o decizie pe care o acceptă ca 
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fiind favorabilă şi partenerului, având în vedere o finalitate pozitivă. Mai 

trebuie subliniat caracterul dinamic al relaţiei dintre partenerii comunicării, 

ca şi complexitatea contextului/situaţiilor educative în care se desfăşoară co-
municarea, generată de diversitatea şi amploarea factorilor. 

Fiind vorba de comunicare interpersonală, caracterizată printr-o anumită 

specificitate, apare necesar să fie decelat modul de manifestare a nivelurilor 

contextuale ale acesteia, prezente în procesul de negociere [1, p.133]. În si-

tuaţia negocierii, ca formă de comunicare interpersonală, apar o serie de va-

riabile ce influenţează, la rândul lor, această situaţie de comunicare caracte-

rizată printr-o anumită specificitate. Dintre aceste variabile pot fi menţionate: 

existenţa unui obiectiv precis al comunicării în cadrul negocierii; tipul de re-

laţii/gradul de intimitate existent între parteneri (respectiv emiţător–receptor); 

conştientizarea „cerinţelor” pentru fiecare dintre interlocutori cu scopul satis-

facerii acestora în cadrul situației de comunicare; atitudinea emiţătorului ca şi 

cea a receptorului faţă de sine şi faţă de partener; nivelul interesului manifes-

tat de emiţător/receptor faţă de obiectul comunicării; intervalul de timp pe 

care receptorul este dispus să-l acorde emiţătorului.  

Este interesant de remarcat faptul că, manifestându-se în cadrul şi prin co-

municare interpersonală şi caracterizată prin varietate şi complexitate, nego-

cierea va necesita şi deci va determina, o mare adaptabilitate, flexibilitate şi 

nuanțare a comunicării însăşi, în funcție de situația de negociere, de contextul 

educaţional creat. Ca orice altă formă de comunicare, negocierea poate fi 

considerată ca fiind competentă, dacă este eficace şi eficientă şi contribuie la 

dezvoltarea relaţiei de comunicare, care să avantajeze şi să favorizeze plenar 

educatul [2, p.32].  

În concluzie, o comunicare eficientă în procesul de negociere necesită 

conştientizarea de către parteneri a contextului în care acesta se desfăşoară, 

context cu multiple şi variate implicaţii – de la nivel macrosocial până la ni-

vel micro, incluzând reacţii individuale şi nuanţe lingvistice. Astfel, în edu-

caţie, nu ar exista limite de negociere între educatori şi educaţi, se poate, în 

fond, negocia orice, cu condiţia asigurării înţelegerii/consimţirii statutului de 

ambele părţi şi a codului deontologic aferent, nesfidându-se bunul simţ şi 

omniprezentul principiu pozitiv al educaţiei.  
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NOI PERSPECTIVE  

ALE MARKETINGULUI EDUCAŢIONAL 

Tatiana REPIDA, Mihai PAIU 

În articolul de faţă, se analizează noi perspective ale marketingului educa-

ţional la nivelul învăţământului universitar în contextul celor patru compo-

nente tradiţionale – produs, preţ, loc, promovare, dar şi celor mai noi supli-

mentate – politici, oameni, performanţe.  

Efortul pentru un marketing de succes, de multe ori, începe cu redefinirea 

noţiunii de „marketing”, care după Philip Kotler este una foarte dinamică, 

contemplativă, echilibrată şi incluzivă. Astfel, marketingul este analiza, pla-

nificarea, implementarea şi controlul programelor formulate şi atent conce-

pute pentru a contribui la schimbarea valorilor pe piaţa muncii, în scopul 

realizării obiectivelor organizaţionale. Eforturile unui marketing de succes se 

bazează pe o atentă cercetare bazată pe evaluarea mediului intern şi extern. 

Programele formulate trebuie puse cu atenţie în aplicare şi monitorizate acele 

care se referă la produs, preţ, loc şi promovare, care şi constituie axa princi-

pală a marketingului. Scopul principal al marketingului este de a ajuta uni-

versităţilor să stabilească relaţii de schimb cu publicul-cheie. Donatorii, stu-

denţii şi absolvenţii trebuie să fie dispuşi să facă schimbul valorilor lor (mo-

netare şi de timp) cu valorile oferite de către universitate (calitate, reputaţie, 

prestigiu, rezultate, potenţialul de câştig etc.). Eforturile de marketing sunt 

cel mai adesea îndreptate la schimbarea comportamentului oamenilor, în 

acest caz, studenţi, donatori, sau orice grup de persoane de care instituţia de-

pinde sau cu care trebuie să interacţioneze. Toate universităţile depind de re-

surse, în primul rând, de cele financiare, pentru a susţine calitatea şi diver-

sitatea, de aceea fiecare trebuie să direcţioneze eforturile de marketing pentru 

a facilita fluxul de şcolarizare, taxe şi de finanţe către instituţie.  

Aşa cum s-a menţionat mai sus, cele patru variabile (produs, preţ, loc şi 

promovare) sunt componentele marketingului şi constituie strategia de pozi-

ţionare pe piaţă a universitaţii, care uneori sunt numite şi mixul de marketing. 

Unii consideră că la universitate produsul este ceea ce este predat în sala de 

clasă, alţii cred că sunt studenţii sau ceea ce un absolvent poate face cu com-

petenţele profesionale formate. Pentru scopurile universităţii, produsul este 

definit ca: suma valorilor spirituale/dimensiunilor academice, sociale, fizice 

a unei instituţii şi oportunităţile care sunt disponibile pentru absolvenţii 

acesteia. 

Modul în care o instituţie decide să mixeze produsul lor să depindă de 

misiunea sa, de fondator şi modul în care administraţia interpretează misiunea 

şi o articulează prin viziunea proprie. Cu toate acestea, gama de produse 

trebuie să recunoască şi chiar să anticipeze realităţile pieţei. 
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În mod tradiţional, universităţile s-au concentrat pe un singur aspect al 

preţului: costul în bani pentru participare la studii, deşi preţul joacă un rol 

mult mai mare în piaţă, deoarece există componenta monetară şi nonmone-

tară. Dacă vorbim de recrutarea studenţilor, ei sunt interesaţi de costul redus 

monetar, cu toate ca trebuie „să lupte” cu costurile nonmonetare – uneori 

semnificative (zonă neatractivă, consiliere, ghidare în carieră, locaţie, dep-

lasarea spre campus, bibliotecă, laboratoare, condiţii pentru sport, servicii ali-

mentare, servicii de sănătate). Este foarte important ca universităţile să înţe-

leagă complet relaţia dintre costuri şi beneficii, pentru că această relaţie 

afectează modul în care luăm decizii. Cercetarea se desfăşoară cu fiecare 

public-ţintă important pentru a descoperi modul în care sunt percepute costu-

rile şi beneficiile relaţiei sale cu instituţia. 

Din punct de vedere istoric, locul a fost legat de geografie, locul fizic în 

care o universitate face ceea ce face, mai târziu a fost extins pentru a include 

timpul şi în ultimul timp afectat foarte mult de multimedia, învăţământul la 

distanţă, TV prin cablu, precum şi alte minuni electronice care permit institu-

ţiilor de a schimba locul şi timpul. Publicul-ţintă va poziţiona locul ca una 

dintre următoarele: un atribut pozitiv al instituţiei, un atribut negativ sau un 

atribut neutru. Dacă publicul-ţintă percepe locul ca prestigiu, bogat în resurse, 

acest punct de vedere pozitiv poate fi o parte puternica a mixului de marke-

ting. Se poate de folosit locul pentru a compensa alte părţi ale mixului de 

marketing pe care publicul-ţintă le va găsi mai atractive. 

În multe privinţe, promovarea presupune comercializarea celorlalte trei 

componente (produs, preţ, loc) prin căi, cum ar fi publicitatea, publicaţii, poşta 

electronică, contacte personale etc., adică promovarea implică aducerea unui 

mix de produs, preţ, loc în atenţia publicului-ţintă. Un efort de adevărat 

marketing presupune crearea unui produs care este apreciat la un preţ pe care 

oamenii îl vor plăti, într-un loc în care oamenii vor veni. Dar al patrulea 

ingredient – promovarea şi este catalizatorul. Produsul, pretul, locul trebuie 

să fie aduse la cunoştinţa oamenilor, prin promovare. Universităţile care 

încearcă să dezvolte un plan puternic de promovare pot avea o gamă largă de 

opţiuni la dispoziţia lor („cuvântul din gură”, telemarketing, revista de publi-

citate, ziar de publicitate, TV/publicitate cablu, publicitate radio, multimedia 

(audio, video, dischete, CD-uri, internet), evenimente speciale, contacte di-

recte).  

Totuşi, cele patru componente tradiţionale au fost extinse pentru a mai 

introduce trei concepte: politici, oameni, şi performanţă. Dimensiunea poli-

tică a instituţiei poate fi evaluată prin faptul dacă are o subdiviziune de elabo-

rare a politicilor de marketing. Oamenii definesc obiectivele de marketing, 

scriu planul, pun în aplicare planul. În cele din urmă, succesul de marketing 

se bazează pe oameni. Marketingul ca performanţă este o extensie a marke-
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tingului asupra oamenilor. Performanţa marketingului este performanţa oa-

menilor care ridică marketingul de la plan la realitate.  

Totuşi, dacă potenţialul marketingului este atât de mare, de ce puţine uni-

versităţi îl pun în aplicare? Răspunsul cel mai frecvent este: „Nu avem destui 

bani”. Din analize, s-au constatat mai multe obstacole sistemice ale marketin-

gului: lipsa motivaţiei, nu există angajamentul de sus în jos, nu este încredere 

că problemele strategice pot fi rezolvate tactic, refuzul de a aborda proble-

mele de „teritorialitate”, refuzul de a efectua o analiză realistă a situaţiei, o 

definiţie inconsecventă de marketing în rândul administratorilor, confuzii 

între părţile interesate şi clienţi.  
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ROLUL COMUNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE 

ÎN EDIFICAREA LEADERSHIPULUI PAIDEUTIC 

Rima BEZEDE 

În contextul reformelor actuale, dar şi a necesităţilor profesionale la zi, un 

cadru didactic cu prestaţie de succes face parte neapărat dintr-o comunitate 

profesională. Această comunitate poate fi catedra, instituţia din care face 

parte sau reţelele profesionale, care activează astăzi în republică. 

Un grup devine comunitate, atunci când membrii acestuia interacţionează 

sistematic, fiind implicaţi în activităţi apropiate ca scop; au petrecut împreună 

timp suficient pentru a crea comportamente şi reguli comune, care facilitează 

interacţiunea şi coexistenţa, bazată pe comunicare constructivă şi în care 

există o dependenţă reciprocă în realizarea sarcinilor pe care fiecare membru 

al comunităţii le îndeplineşte. Conform DEX-ului comunitatea reprezintă un 

grup de oameni cu interese, credinţe sau norme de viaţă comune; totalitatea 

locuitorilor unei localităţi, ai unei ţări etc. 

Psihologi comunitari, cum ar fi McMillan și Chavis (1986) afirmă că 

există patru factori-cheie care definesc conceptul de comunitate: (1) calitatea 

de membru, (2) influenţa, (3) satisfacerea nevoilor individuale și (4) eveni-

mente comune și conexiuni emoţionale. Aşadar, participanţii comunităţilor de 

învăţare trebuie să simtă un sentiment de loialitate şi apartenenţă la grup (de 

membru), care stimulează dorinţa lor de a continua să lucreze şi să sprijine pe 

alţii, să afecteze prin lucrurile pe care le face ceea ce se întâmplă în comu-

nitate, adică să fie activ, şi nu doar reactiv – să influenţeze.  

Orice comunitate învaţă, diseminează cele învăţate printre membrii săi şi 

contribuie la o mai bună înţelegere a lucrurilor esenţiale pentru respectiva co-

munitate. Comunităţile dinamice de învăţare reprezintă structuri în cadrul 

cărora toţi membrii deţin controlul şi fiecare învaţă, inclusiv profesorul/ lide-

rul de grup. Acest tip de comunităţi se bazează pe anumite caracteristici defi-

nitorii: Distribuirea sarcinii de luare a deciziilor. Deciziile se iau într-un mod 

participativ. Grupul decide obiectivele şi metodele de învăţare; implicarea în 

generarea şi împărtăşirea de cunoştinţe. Toţi învaţă prin împărtăşire a opinii-

lor, ascultare, simulare, observare. Profesorii avansaţi, cu experienţă deosebi-

tă, joacă un rol important în acest proces. Activităţile de învăţare sunt nego-

ciate şi flexibile, în funcţie de obiectivele urmărite şi necesităţile curente ale 

grupului. Membrii comunităţii dinamice sunt autonomi. Ei posedă spaţiu 

pentru a realiza propriile activităţi şi a lua propriile decizii referitoare la 

procesul de instruire. Nivelul superior al dialogului, interacţiunilor şi colabo-

rării. Un scop (interese, problemă, proiecte) comun [2]. Comunitatea dinami-

că de învăţare asigură o distribuire optimală a controlului, astfel permiţându-i 

grupului să decidă obiectivele şi metodele de învăţare; prin aceste comunităţi 
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cunoştinţele sunt generate şi împărtăşite de către toţi deţinătorii de interese 

(profesori, elevi, părinţi); totodată, se păstrează independenţa şi autonomia 

celor care fac parte din comunitate – ei sunt stimulaţi să realizeze activităţile 

pe care le doresc şi să ia deciziile pe care le consideră oportune.  

Lidershipul paideutic este un concept, promovat de cercetătorii din dome-

niul educaţional (Smylie, 1995; Frost, 2010) şi cadrele didactice din Occi-

dent, care are o corelaţie directă cu teoria comunităţilor de învăţare. Lidershi-

pul paideutic se referă la abordarea şi perceperea profesorilor ca lideri ai 

propriei activităţi, lideri ai clasei de elevi, lideri ai procesului de dezvoltare 

personală şi organizaţională, fără axare pe o ierarhie de poziţii. Orice profesor 

interesat de schimbare şi dezvoltare personală şi profesională poate fi lider. 

Lidershipul paideutic este un răspuns la provocările lumii contemporane, axa-

te pe schimbarea continuă, este un impact la nivel de cercetare individuală şi 

de comunitate academică [3,p.13]. Comunitatea de învăţare este o condiţie 

importantă în realizarea unui proces eficient în promovare şi aplicare a lider-

shipului educaţional. Colaborarea – factorul care determină acceptarea schim-

bărilor într-un mod colectiv. Pentru o funcţionare eficientă a comunităţii de 

învăţare sunt necesare patru abilităţi de bază: 

1. Cercetare şi reflecţie: procesul prin care grupul se aprofundează în 

conţinuturi. Una din principalele abilităţi fiind formularea întrebărilor care 

conduce la noi nivele de înţelegere. 

2. Ascultare: capacitatea de a trece dincolo de ascultarea activă – abilita-

tea membrilor grupului de a fi prezenţi şi deschişi la sensurile exprimate de 

colegi şi de grup în întregime. 

3. Suspendarea deciziei: abilitatea de a fi deschis la noi perspective, 

alternative ale realităţii. 

4. Identificarea presupunerilor: Utilizând variate instrumente şi meta-

fore, grupul învaţă să identifice presupunerile proprii şi ale colegilor pentru a 

descoperi fundamente comune, a identifica incoerenţe în gândirea colectivă. 

Funcţionarea unor comunităţi dinamice de învăţare poate fi asigurată doar 

prin colaborarea eficientă dintre membrii comunităţi. Profesorul, lider al pro-

priei activităţi, împărtăşeşte succesele şi provocările sale cu colegii, cadre di-

dactice interesate. De asemenea, printr-o colaborare fructuoasă el se asigură 

dacă iniţiativa este acceptată de colegi; obţine ajutor, suport şi resurse nece-

sare; contribuie la dezvoltarea profesională a colegilor etc.  

Profesorul lider învaţă să-şi analizeze propria experienţă didactică și să o 

valorifice, să o discute cu colegii în cadrul comunității, să o abordeze ca acti-

vitate de cercetare, de dezvoltare, ca suport de creştere şi de sporire a motiva-

ţiei profesionale. Toate acestea facilitează consolidarea comunității dinamice 

de învățare și asigură o formare continuă nonformală atât în cadrul comuni-

tății profesionale din școală, cât și în afara ei. Activitățile respective stimu-
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lează învăţarea individuală şi extinderea ei la nivel de comunitate academică, 

influenţarea schimbărilor la nivel de instituţie şi de sistem, cu repercusiuni 

concrete la capitolul îmbunătățirea prestației profesionale a cadrului didactic. 

Acest lucru evidențiază următoarele condiții importante pentru  funcționarea 

unei comunități de învățare și promovarea LE: distribuirea responsabilității și 

puterii pentru conducere/lidership la scară largă în întreaga școală; luarea par-

ticipativă a deciziei cu implicarea tuturor cadrelor didactice; asigurarea con-

dițiilor pentru realizarea propriilor decizii de către cadrele didactice; luarea în 

considerație a opiniilor și sugestiilor tuturor cadrelor didactice; asigurarea 

condițiilor pentru soluționarea constructivă a problemelor pe parcursul ședin-

țelor cu staff-ul; asigurarea autonomiei pentru profesori; modificarea condiții-

lor de muncă, astfel încât personalul să dispună de timp  pentru  a planifica 

cooperând; asigurarea condițiilor pentru implicare adecvată a profesorilor în 

procesul de luare a deciziilor referitoare la noi inițiative în școală; crearea de 

oportunități pentru dezvoltarea personalului (Leithwood et al, 1999, p.811-812). 

Profesorul, în calitatea sa de actor reprezentativ al schimbărilor educaţio-

nale, este determinat să se transforme într-un lider cu viziune şi gândire stra-

tegică, să devină membru activ al comunităţii de învăţare din care face parte; 

mentor credibil pentru colegii săi. Iar comunităţile de învăţare, la rândul lor, 

contribuie la dezvoltarea profesională a acestuia, valorificând abilităţile de 

lider pe care le posedă, rezultatele activităţii sale profesionale şi impactul 

acestora asupra tuturor actanţilor educaţionali. Doar un profesor-lider care 

activează în cadrul unei comunităţi de învăţare funcţională poate promova 

viziune ce inspiră şi poate crea rezonanţă, reuşeşte să catalizeze schimbări şi 

să inducă entuziasm, poate deveni cu adevărat aliatul elevului şi figura cen-

trală în reformele actuale din sistemul educaţional. 
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PARADIGMA ANDRAGOGICĂ 

DE MOTIVARE A ÎNVĂŢĂRII PE TOT  

PARCURSUL VIEŢII 

Liliana POSŢAN 

Cercetătorii problemei motivaţiei învăţării sunt unanimi în privinţa rolului 

determinant al motivaţiei pentru învăţare [1, 2, 3]. Paradigma de intervenţie 

educaţională asupra factorilor motivatori ai învăţării pe tot parcursul vieţii, 

din perspectiva articulării pe orizontală şi verticală a resurselor educaţionale 

se sprijină pe următoarele demersuri metodologice: 

1. Succesul învăţării depinde, în mod esenţial, de factori ca excitabili-

tatea sau reacţia la stimuli (interesarea), intensitatea învăţării, disponibili-

tatea pentru învăţare, conştiinţa învăţării [3, p.150), voinţa de a învăţa, pre-

siunea socială pentru învăţare, angajarea personală şi societală faţă de sarci-

nile sociale [1, p.417-418], interesele, atitudinile formabilului [2, p.112], 

contextul învăţării şi tehnologiile didactice. 

2. Motivele nu se formează prin influenţă externă, în procesul educaţiei. 

În procesul educaţiei şi socializării, se formează doar „materialul de construc-

ţie”, care ulterior este utilizat pentru motivarea unei sau altei acţiuni sau 

fapte. Sarcina pedagogiei rezidă în formarea intereselor, aptitudinilor, prin-

cipiilor morale, valorilor şi autoaprecierii. Motivatorii şi sfera motivaţională a 

personalităţii sunt formaţiuni exterior determinate, iar motivele ca şi forma-

ţiuni psihologice complexe trebuie să fie formate de subiect [4, p.89]. 

3. Principalul element al activităţii şi procesului de învăţare pe tot parcur-

sul vieţii este formabilul. Formatorul/profesorul şi mediul educaţional sunt 

factori ce facilitează formarea. 

4. Modelele de învăţare pe tot parcursul vieţii sunt elaborate pornind de la 

abordarea comparativă a învăţării copilului şi adultului, pe baza caracteristici-

lor fizice, senzoriale, intelectuale şi afective ale adultului şi a principiilor funda-

mentale ale conceptului educaţie pe parcursul vieţii (Zmeiov, Dave, Kidd). 

Dezvoltarea andragogiei ca domeniu al ştiinţei şi disciplină de studiu are 

următoarele imperative: 

– Caracterul atributiv (obligatoriu, inerent) al învăţării adultului într-o 

lume în schimbare. 

– Pedagogizarea multor domenii profesionale, legată de nevoia oameni-

lor, întreprinderilor, instituţiilor de a-şi însuşi funcţii pedagogice. 

– Sporirea conştiinţei de sine a omului modern, creşterea tendinţei sale 

spre autoperfecţionare şi autorealizare. 

– Dezvoltarea spontană în societate a experienţei inovatoare de formare 

a adulţilor. 
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Particularităţile metodologice ale modelului andragogic de învăţare sunt 

determinate de corelarea din perspectiva educaţiei permanente a dimensiunilor: 

– socială (aspectele economice, afective şi sociale ale vieţii de adult); 

– psohosociologică (perspectiva formativ-dezvoltativă a învăţării); 

– psihoandragogică (diferenţele psihopedagogice între copil şi adult). 

Astfel, abordarea andragogică a paradigmei de motivare a învăţării pe 

parcursul vieţii este determinată de imperative (premise): 

1. Psihologice: motivele adulţilor de a învăţa: a) interesul şi creşterea 

profesională; b) dezvoltarea personală; c) adaptarea la schimbare. 

2. Social-economice şi instituţionale: a) cadrul normativ în domeniul 

educaţiei adulţilor; b) statutul social al adultului; c) competitivitatea pe piaţa 

muncii.  

3. Educaţionale – integrarea educaţiei pe orizontală şi pe verticală. 

În vederea elaborării paradigmei andragogice de motivare a învăţării pe 

tot parcursul vieţii, am pornit de la următorul reper: motivarea învăţării pe tot 

parcursul vieţii este procesual-situativă, este afectiv determinată de 

experienţele educaţionale precedente şi de temerile actuale, este stimulată de 

deschiderile, cerinţele sau nevoile social-profesionale şi se sprijină pe 

structurile afective, cognitive şi acţionale ale formabilului. 

Paradigma propusă se sprijină pe demersuri motivaţionale anticipative şi 

actuale, organizate la nivelul interferenţei sistemului şi procesului educaţio-

nal şi al sistemului socioeconomic. Corespondenţii acestor demersuri în teo-

riile motivaţiei sunt categoriile „motivaţie habituală” şi „motivaţia actuală” 

(Lowe).  

Pentru valorificarea dimensiunii algoritmice a paradigmei, am relaţionat 

următoarele variabile: 

– Interesul – atitudine a adultului faţă de învăţare. 

– Motivele învăţării, percepute de adulţi la etapa diagnosticării psiho-

andragogice. 

– Contextul socioprofesional de stimulare a adulţilor pentru activitatea de 

învăţare. 

– Tehnologii didactice cu valenţe motivaţionale (programe educaţionale). 
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Componentele structurale ale paradigmei de motivare a învăţării 

 la vârstele adulte  (model organizaţional) 
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APRECIEREA INTERPERSONALĂ DIN PERSPECTIVA 

ORIENTĂRILOR IMPLICITE ŞI CONSTRUCTIVE 

Carolina PLATON, Aliona PALADI 

În procesul cunoaşterii interpersonale, oamenii înaintează criterii proprii 

de percepţie şi înţelegere a altora. Uneori intercunoaşterea este pozitivă şi pare 

că oamenii imediat găsesc nişte similarităţi cognitive, emoţionale şi comunică 

fluent, flexibil, alteori relaţiile interpersonale sunt imposibile. Pe de o parte, e 

vorba despre nişte criterii subiective de percepţie a altora implicând simpatia 

ori, din contra, refuzul de a-l accepta pe celălalt manifestat prin antipatie.  

Ca o primă condiţie, în perceperea altuia, trebuie să se analizeze criteriile 

utilizate de persoane, cele care fac parte din propriul său sistem de cunoaştere. 

Acest lucru este necesar nu numai pentru a evidenţia aspectul diferenţial al 

sistemului perceptiv, ci şi pentru că în categoriile de judecată îşi găseşte 

expresia experienţa socială a individului.  

Criteriile perceptive utilizate suferă modificări relative, în funcţie de 

persoana percepută, experienţa perceptivă, dispoziţia subiectului, felul în care 

se raportează la situaţia percepută etc. Analiza categoriilor perceptuale poate 

preciza indicii asupra unui întreg bagaj de cunoştinţe al celui ce percepe. În 

caz că prin metodica cercetării se asigură şi cuplarea unor legături între actul 

perceptiv şi alte aspecte ale comportamentului social al subiectului, s-ar putea 

desprinde anumite tendinţe constante de raportare a subiectului la ceilalţi în 

vederea cunoaşterii, tendinţe care se numără printre schemele personalităţii. 

Autorul Marcus Stroe [1] se referă la rolul acurateţii în cunoaşterea altora. 

Conceptul de acurateţe înseamnă percepere conform imaginii pe care o are 

,,obiectul” cunoaşterii despre sine. Cunoaşterea acurată înseamnă cunoaşte-

rea care dă posibilitatea unei predicţii corecte cu privire la un comportamen-

tul viitor. Predicţiile pe care le înaintează persoana în raport cu alţii se tradu-

ce prin anticiparea şi încercarea de a intui conduitele într-o anumită situaţie. 

Aceste predicţii sunt confruntate cu declaraţiile „obiectului” cu privire la „ce 

ar face în acea situaţie” sau chiar cu comportamentul respectiv.  

Metodele folosite în studierea procesului de percepţie a persoanelor din 

jur pot fi sintetizate în două categorii: una în care experimentatorul este cel ce 

furnizează criteriile de judecare, şi alta în care subiectul este cel care stabi-

leşte şi persoanele de judecat, şi criteriile de judecată.  

Din prima categorie fac parte metodele de inferare a trăsăturilor virtuale 

plecând de la câteva trăsături sugerate Rosenberg şi Tagiuri [2].  

Din a doua categorie fac parte, în mod expres, metoda REP utilizată de 

Kelly ori Bieri [3]. 

Există metode care îşi iau drept punct de vedere subiectul cunoscător: 

care sunt trăsăturile de personalitate ale celui care cunoaşte ce influenţează 
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percepţia, cum este determinată experienţial percepţia şi ce criterii se folo-

sesc. Există metode ce urmăresc depistarea influenţei pe care o are relaţia 

dintre subiect şi obiect în situaţia percepţiei asupra procesului de percepţie. 

Teoria implicită asupra personalităţii, postulata de Tagiuri şi Petrullo [4] 

pleacă de la ideea că, în cursul experienţei individuale direct prin observaţie, 

sau indirect prin limbaj, frecare îşi formează nu numai un set de categorii de 

judecată, ci şi anumite scheme, relativ stabile de aşteptări şi anticipări. Ta-

giuri explică că aceste scheme pot fi privite ca nişte relaţii ce se stabilesc 

între atributele existente la un individ şi cele constatate de către subiect la alţi 

oameni. Aceste relaţii permit formularea anticipării prin similaritate (de fapt, 

prin analogie) pledâdu-se pentru ipoteza valabilă de la general spre particular. 

Autorul Janis [5] arată că adesea nu ne putem exprima obiectiv, cursiv şi 

fără lacune ideea despre structura personalităţii unei persoane apropiate, dar 

avem în schimb o schemă a înţelegerii lui care ne ghidează comportamentul 

în relaţie cu el. În cunoaştere pornim de la o informaţie parţială (diferite 

aspecte comportamentale ce denotă anumite trăsături psihice) care generează 

inferenţe cu diferite grade de certitudine. Autorul [5] Bruner S. menţiona că: 

atunci când cunoaştem că o persoană are nişte trăsături, inferăm (atribuim) 

prin limbaj prezenţa sau absenţa altor trăsături. Teoria implicită reprezintă nu 

numai nişte aşteptări sau nişte categorii pe care le foloseşte individul pentru a 

descrie şirurile de abilităţi, interese, trăsături fizice, valorice, prezente la sine 

şi la alţii, ci reprezintă şi convingerea pe care el o are cu privire la modul în 

care se pot grupa trăsăturile într-o structură personală. Reiese că problema 

centrală a multor studii este influenţa pe care o are sesizarea anumitor trăsă-

turi de personalitate asupra procesului de inferare a altor trăsături. Autorul 

Rosenberg [2] a încercat să demonstreze că prezenţa unor trăsături favorabile 

atrage după sine inferarea altor trăsături favorabile. În emiterea ipotezelor 

sale, autorul menţionat a avut, probabil, în vedere tendinţa păstrării unui anu-

mit echilibru. El susţine şi ideea că nu toate caracteristicile au aceeaşi pon-

dere în formarea unei imagini asupra unei persoane. Unele trăsături centrale 

au o influenţă mai mare asupra întregului proces perceptiv deoarece ele deter-

mină conţinutul şi locul funcţional al imaginii generale asupra personalităţii 

altuia. Pe lângă aceste trăsături, există şi trăsături periferice, a căror prezenţă, 

absenţă sau schimbare nu modifică cu nimic imaginea globală. Putem conchi-

de că formarea impresiei despre o persoană depinde de un proces de detectare 

între trăsăturile centrale şi periferice.  

O altă abordare a procesului de percepţie a altor persoane se referă la 

orientarea despre ,,constructele personale” a lui Kelly G. Teoria lui Kelly a 

atras atenţia, în primul rând, prin modul în care concepe formarea şi dezvolta-

rea personalităţii umane, iar în al doilea rând prin metoda de cercetare a per-

sonalităţii. Potrivit teoriei constructelor personale, vizavi de cum percepe, 
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interpretează şi se comportă personalitatea în mediul său, Kelly se sprijină pe 

câteva deziderate filozofice. Omul este parte a universului, iar stările sale 

interne, imaginile şi gândirile sunt şi ele părţi ale universului (sunt reale, şi nu 

produse ale imaginaţiei). Cu cât sistemul de cunoaştere este mai evoluat prin 

experienţa proprie, cu atât predicţiile şi comportamentul sunt mai fine, mai 

exacte. Prin termenul de „propriul său univers” nu trebuie înţeles că fiecare 

îşi creează o realitate a sa, ci faptul că fiecare percepe conform experienţei sale. 

Studierea modului în care reflectă un om, furnizează date cu privire la 

modul în care este structurată personalitatea, pentru că modul, în care el 

reflectă, indică felul în care se orientează în propriul său univers.  

Alt deziderat pe care se sprijină teoria lui Kelly priveşte faptul că univer-

sul nu poate fi înţeles decât din perspectiva temporală. Astfel, personalitatea 

nu poate fi înţeleasă şi nu trebuie abordată luând în considerare doar stadiul 

prezent, nici în relaţie simplistă doar cu trecutul, ci prin legătură dialectică 

între prezent şi trecut, dar mai ales cu perspectiva viitoare. Numai în aşa fel 

putem obţine o imagine completă, dinamică şi unitară.  

Un alt deziderat filozofic se referă la ideea că universul este integral, iar 

evenimentele sale sunt intercorelate. Formarea sistemului experienţial, a ima-

ginii despre lume, conţine în sine germenele anticipării ca tendinţă firească 

spre mişcarea continuă spre progres. Kelly consideră că fiecare om îşi const-

ruieşte pentru sine un model reprezentaţional asupra lumii, care-i permite să 

dea acesteia un anumit sens şi să-şi construiască o hartă a traseului comporta-

mental în relaţie cu mediul.  
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ROLUL COMUNICĂRII ÎN RELAŢIA  

TERAPEUT–PACIENT 

Ana TARNOVSCHI 

Comunicarea reprezintă, în sensul cel mai general, procesul transmiterii, re-

cepţionării, stocării, prelucrării şi utilizării informaţiilor. Prezenţa ei caracteri-

zează atât individul, cât şi societatea pe toate treptele dezvoltării lor. Pentru om, 
principalul mijloc de socializare îl reprezintă comunicarea, personalitatea lui 

structurându-se într-un spaţiu de comunicare care îi este propriu [5]. 

Comunicarea presupune reversibilitatea mesajelor în cadrul relaţiei care 
reuneşte două entităţi, chiar dacă mesajele nu sunt de acelaşi ordin. Ea implică 

crearea unui sens, în funcţie de corelările neîntrerupte dintre facultăţile noastre 
de percepere a semnalelor, de bogăţia vocabularului (pentru a le decodifica), de 

imaginaţie (pentru a le interpreta), ca şi de memorie, pentru a le menţine coerente, 

atunci când, la rândul nostru, devenim emiţători şi adresăm mesaje în retur [2]. 
Analizând boala şi problemele sale psihologice, psihologia medicală consi-

deră că la determinarea bolii participă elemente foarte variate, ceea ce face ca 

aceasta să aibă felurite expresii. În cadrul bolii există atât manifestări legate di-
rect de organicitate, cât şi manifestări funcţionale, biochimice şi, mai ales, sufe-

rinţa subiectivă, prima care-l preocupă pe bolnav. În acest fel, boala poate fi 
considerată o sinteză, realizată de bolnav, a tuturor senzaţiilor sale, pe care le 

trece prin filtrul psihicului său şi care, din acest motiv, reprezintă o reflectare 

fidelă a procesului fiziopatologic. Conştiinţa bolii este elementul care domină 
disproporţional asupra substratului real organo-lezional, rezistenţa la boală de-

pinzând întotdeauna de imaginea pe care bolnavul şi-o face faţă de boala sa, de 

puterea pe care crede că o are pentru a înfrunta boala şi de încrederea în tera-
peut. Deci, boala ar fi un sistem regresiv în care apare o stare de alertă şi hiper-

sensibilitate, cu rezonanţe emoţionale dinamice [6]. 
În faţa bolii, după Sivadon (1973), poziţia medicului şi a bolnavului sunt 

diferite. Dacă pentru medic boala este adesea privită ca o problemă ştiinţifică 

şi obiectivă, pentru bolnav ea este, în primul rând, o problemă emoţională şi 
subiectivă. 

Contactul terapeutului cu pacientul nu este numai un act terapeutic sau 

numai de morală, ci şi una şi cealaltă în acelaşi timp. Bolnavul va suporta sufe-
rinţa, în primul rând, în funcţie de personalitatea sa, va avea dubii sau momente 

de culpabilitate, dar la un moment dat, el se va hotărî să abordeze medicul. Mo-
mentul dat, subliniază Balint (1966), va fi ales numai de către bolnav, acesta 

fiind singurul lui privilegiu în cadrul relaţiei terapeut–bolnav; în continuare, 

terapeutul devine pentru pacient un suport psihologic, relaţiile dintre el şi 
bolnav fiind relaţii în care acesta din urmă caută dependenţa [1, 3]. 

În cadrul acestui contact interpersonal, terapeutul şi bolnavul nu se găsesc 

pe poziţii similare; bolnavul este cel mai dezavantajat, aflându-se sub influenţa 
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suferinţei fizice şi morale, a reacţiei psihologice create de această situaţie, re-

simţind o stare de nesiguranţă. De aceea una dintre cele mai importante proble-

me în cadrul relaţiei terapeut–pacient – mai ales la început, dar nu numai – este 

aceea a comunicării, care este determinată de factori ca starea de anxietate a pa-

cientului, ignoranţa sa, circumstanţele în care cere ajutor terapeutului etc., rolul 

acesteia fiind esenţial, mai ales cel al comunicării verbale interpersonale [6, 2]. 

Vorbind despre caracteristicile profesionale ale terapeutului, psihologia me-

dicală şi psihoterapia stabilesc o serie de cerinţe din punctul de vedere al formă-

rii şi experienţei necesare unui bun terapeut, menţionând că, deşi acestea sunt 

foarte importante, nu trebuie pierdute din vedere caracteristicile personale şi 

umane, deoarece ele contribuie la stabilirea dialogului, a relaţiei şi a alianţei în 

lucru, referirile făcându-se, mai ales, asupra abilităţii de a comunica, voinţei de 

a ajuta şi capacităţii de a o face; toate acestea puse în legătură şi comentate prin 

prisma Eu-lui personal, al trăsăturilor de personalitate şi al calităţilor umane ale 

terapeutului [6]. 

 I.Lupu şi I.Zanc (1999) enumeră, printre cauzele insuficientei comunicări 

între terapeut şi pacient, următoarele aspecte: 

▪ Atitudinea profesională: unii medici consideră că educaţia sanitară a pa-

cienţilor este foarte importantă şi, ca atare, îi acordă timp corespunzător, alţii 

privesc sarcina de a oferi informaţii pacienţilor ca pe una de liniştire, de înlătu-

rare a anxietăţii fiind reţinuţi în a furniza informaţii pe motiv că ar cauza doar 

îngrijorare pacienţilor. 

▪ Stilul de interviu: cea mai comună abordare, descrisă de obicei ca birocra-

tică, este caracterizată printr-un sondaj eficient, o limitare a sensibilităţii pa-

cientului şi care nu diferă mult de la un pacient la altul. Alţi medici au fost 

catalogaţi ca având un stil orientat spre persoană, stil în care empatia şi 

conştientizarea sentimentelor pacienţilor au făcut obiectul comunicării în 

timpul consultaţiei. 

▪ Problema incertitudinii: menţinerea incertitudinii e una din căile prin care 

medicii menţin controlul atât asupra pacientului, cât şi asupra tratamentului. 

Omisiunea informării pacientului poate masca propria incertitudine a medicu-

lui, pe de o parte, pe de altă parte, poate menţine încrederea pacientului în efi-

cacitatea tratamentului, limitându-i rolul în decizia medicală. 

▪ Neîncrederea pacientului: slaba comunicare în relaţia medic–pacient a 

fost frecvent pusă pe seama barierelor create de diferenţele de clasă şi statut 

dintre medic şi pacienţii săi. Aceste diferenţe au efect atât asupra informaţiei, 

pe care pacienţii o transmit medicului, cât şi asupra abilităţii medicului de a 

obţine informaţia adecvată de la pacient.  

▪ Perspective diferite ale medicului şi pacientului: pot apărea dificultăţi de 

comunicare între medic şi pacient datorate perspectivelor diferite asupra stării 

de boală şi asupra obiectivului consultaţiei, perspective proprii fiecăruia dintre 
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ei. Perspectiva medicului acordă importanţă raţionamentului ştiinţific şi datelor 

psihoclinice în diagnosticarea bolii. Perspectiva pacientului accentuează impor-

tanţa experienţei subiective a bolii şi semnificaţia duratei acestei experienţe. 

▪ Dificultăţi legate de înţelegere şi memorie. Există câţiva factori care pot 

influenţa înţelegerea şi memorizarea informaţiilor în timpul consultaţiei: 

– posibilitatea ca medicii să folosească un limbaj foarte tehnic care să nu fie 

familiar pacientului; 

– cunoştinţele limitate ale pacienţilor cu privire la boală şi alte probleme 

medicale şi jena de a cere informaţii suplimentare;  

– întâlnirea cu medicul trăită ca un motiv de agitaţie; 

– oferirea a prea multe date şi prea repede etc. [4, 6]. 

 Printre efectele comunicării adecvate, Lupu şi Zanc (1999) enumeră: 

 1. Controlul durerii postoperatorii. 

 2. Reducerea anxietăţii şi stresului preoperator. 

 3. Respectarea indicaţiilor medicale. 

 4. Satisfacţia pacientului faţă de îngrijirea medicală primită [5].  

 Mai mult decât în alte domenii de activitate, în medicină, puterea terapeu-

tului, imaginea de sine, responsabilitatea deosebită a actului terapeutic favori-

zează apariţia strategiilor de cunoaştere. Bolnavul este înainte de toate un om, 

adică un organism viu conştient de faptul că are un suflet. Terapeutul trebuie să 

convingă persoana bolnavă să-şi dezvolte toate aspectele personalităţii pentru 

ca boala să nu constituie o ocazie de a se retrage, de a rămâne pasiv. Persoanele 

grav bolnave pot, de asemenea, să dezvolte în ele speranţa ca factor de bunăs-

tare. Dacă bolnavul nu găseşte ascultare, dialog, dacă nu este respectat de către 

terapeut, care trebuie să fie interlocutorul său privilegiat în cele trei dimensiuni 

(fizică, psihologică şi spirituală), îşi pierde speranţa şi încrederea în terapeut, 

terapie şi în capacitatea proprie de autoîngrijire şi autovindecare. Este indispen-

sabil ca terapeutul să ţină cont de importanţa comunicării în relaţia terapeut–

bolnav şi mai ales de influenţa acesteia asupra procesului de vindecare; în 

cadrul acestei relaţii terapeutul este primul instrument terapeutic. 
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STILURI DE ABORDARE A CONFLICTULUI  

LA NIVEL DE FAMILIE 

Inga RUSSU 

În ultimele decenii, a crescut considerabil numărul lucrărilor consacrate cer-

cetării aspectelor psihologice ale conflictului. Atenţia sporită faţă de acest feno-

men se datorează rolului pe care îl joacă în procesul evoluţiei personalităţii şi în 

menţinerea calităţii relaţiilor cu cei din jur. Iar, odată ce familia reprezintă 

nucleul relaţiilor sociale, cercetările contemporane au tendinţa de a se orienta 

spre studierea legăturilor funcţionale dintre membrii acesteia.  

Instabilitatea cuplului conjugal conduce cu o frecvenţă considerabilă la dis-

persarea microgrupului social. Realitatea acestui fenomen îşi poate dezvălui 

motivaţiile mai curând într-o analiză psihologică a relaţiei dintre parteneri, însă 

stabilitatea relaţiei şi păstrarea intimităţii rezultă adesea din capacitatea celor 

doi de a rezolva conflictele spre satisfacţia ambilor parteneri. 

Deşi are o conotaţie negativă, conflictul poate avea un rol pozitiv. Efectele 

creative şi constructive ale conflictului includ prevenirea stagnării, stimularea 

interesului şi curiozităţii, încurajarea examinării problemelor, motivarea de a le 

rezolva. Poate ajuta progresul, dezvoltarea individuală prin provocarea indivi-

dului de a rezolva situaţia, poate promova coeziunea şi identitatea unui grup, 

poate stimula schimbul social şi personal prin reflecţie, comunicare, explorarea 

şi conştientizarea sentimentelor, nevoilor şi opiniilor, încurajarea creativităţii şi 

inovării. Însă aceste efecte au loc în cazul în care conflictul este rezolvat. În caz 

contrar, toate aceste potenţialităţi pozitive se pot transforma în reversul lor 

devenind ceea ce se consideră în mod obişnuit că sunt – distructive. 

Stilurile de răspuns la conflict sunt algoritmi comportamentali pe care oame-

nii îi utilizează în situaţii de conflict. Majoritatea oamenilor nu îşi planifică modul 

de a acţiona într-un conflict decât în cazuri speciale sau extreme. În acelaşi con-

text, tind să reacţioneze la fel şi îşi schimbă reacţia când se schimbă şi contextul. 

Rezolvarea conflictului înseamnă încetarea conflictului prin metode analiti-

ce ce ajung la originea problemei, ţinând cont de întreaga personalitate umană, 

de diferenţele culturale şi sociale. Rezolvarea conflictelor implică o abordare 

multidisciplinară, atinge toate domeniile vieţii psihice: gândire, aptitudini de 

comunicare, comportament, rezolvare de probleme, luare de decizii. Or, prob-

lema de cercetare este determinată de necesitatea elaborării unui program de 

dezvoltare a abilităţilor de gestionare constructivă a conflictului. 

Obiectul cercetării: procesul de dezvoltare a abilităţilor de gestionare a 

conflictului în familie. 

Scopul cercetării: dezvoltarea abilităţilor de gestionare a conflictului în familie. 

Ipotezele cercetării: 

1. Partenerii cuplului conjugal preiau diferite stiluri de abordare a conflictului. 
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2. Soluţionarea constructivă a conflictului poate fi asigurată prin dezvolta-

rea abilităţilor de gestionare a acestuia. 

Obiective: 

– Fundamentarea teoretică a problemei conflictului în psihologie. 

– Selectarea eşantionuluişi a metodelor de cercetare. 

– Identificarea stilului de abordare a conflictului în cuplurile conjugale. 

– Structurarea şi implementarea programului formativ de soluţionare a 

conflictului. 

– Analiza cantitativă şi calitativă a rezultatelor cercetării. 

– Elaborarea concluziilor şi recomandărilor. 

Metode: 

 metoda de identificare a srategiei pentru conflict – Thomas-Kilmann; 

 metode statistico-matematice de prelucrare şi interpretare a datelor. 

Baza experimentală: 30 de cupluri conjugale cu vârsta medie cuprinsă 

între 25 şi 35 de ani. 

Baza conceptuală a cercetării: modelul conflictului (Thomas); concepţiile 

rezolvării constructive a conflictului (Tillet, Cornelius, Faire, Deutsh); con-

cepţii asupra familiei (Smaley, Chapman, Moreau); viziunile psihologice ale 

conflictului (Stoica-Constantin, Neculau, Moscovici). 

Analiza cantitativă şi calitativă a rezultatelor cercetării: În Tab.1 sunt 

reflectate rezultatele obţinute de subiecţi în ceea ce priveşte stilurile de abor-

dare a conflictului. 

 Tabelul 1 

Stilurile de abordare a conflictului 
Stilul abordat Total parteneri, % Bărbaţi, % Femei, % 

Competiţie 9 17 5 

Colaborare  35 42 30 

Compromis 28 25 30 

Evitare  19 8 25 

Acomodare 9 8 10 

 

Astfel, după cum se observă, cei mai mulţi parteneri conjugali – 35% – 

merg la colaborare, aceasta fiind şi unica strategie de tip câştig-câştig, în care 

ambele părţi îşi ating scopurile. 

O analiză mai detaliată a rezultatelor a permis calcularea numărului de fa-

milii în care ambii parteneri merg la colaborare – 25%, iar la 20% dintre fami-

lii, un singur partener preia colaborarea. 

Datele din figură ne mai demonstrează că 28% dintre parteneri aleg com-

promisul ca stil de abordare a unui conflict, care, de asemenea, este o strategie 

constructivă. 

Competiţia şi acomodarea sunt întâlnite în mod egal, doar că competiţia 

este mai des preluată de către bărbaţi, în schimb, la acomodare, apelează mai 

des femeile. 
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Evitarea este întâlnită la 19% dintre parteneri. Este de menţionat faptul că 

evitarea este o strategie distructivă în abordarea unui conflict la nivel de familie. 

Pentru experimentul formativ, au fost selectate 6 familii care, în cadrul 

experimentului de constatare, au demonstrat un nivel mediu la scala colaborare 

şi au obţinut valori înalte la scalele forţare, aplanare, retragere. Cuplurile selec-

tate au participat la un training de dezvoltare a abilităţilor de gestionare a con-

flictelor şi de rezolvare constructivă a acestora. 

Rezultatele experimentului formativ sunt prezentate în Tab.2 şi Tab.3. 

Tabelul 2 

Compararea diferenţei dintre medii (femei) 
 Competiţie Colaborare Compromis Evitare Acomodare 
Pre-training 3,25 7,25 6 7 6,5 
Post-training 3 9,5 8,5 4,5 4,5 
t 0,23 3,25 2,23 2,61 1,47 
p  0,05     

 

Tabelul 3  

Compararea diferenţei dintre medii (bărbaţi) 
 Competiţie Colaborare Compromis Evitare Acomodare 
Pre-training 6 6,5 6 6,5 4,5 
Post-training 3,25 9 8,5 4,75 4,75 
t 2,32 3,27 2,88 1,36 0,19 
p   0,05 0,05   

 

Din datele tabelelor, putem conchide faptul că prin implementarea progra-

mului formativ s-au produs schimbări semnificative pentru soţii, la care au 

crescut valorile scalei colaborare (t = 3,25) și au scăzut valorile pentru scala 

evitare (t = 2,61) şi pentru soţi, la care au crescut semnificativ valorile scalelor 

colaborare (t = 3,27) şi compromis (t =2,88). 

Concluzii: 
 Familia este un sistem complex de relaţii interpersonale, în cadrul căruia au loc 

o mulţime de procese psihologice: itercunoaşterea, conflictul, aprecierea afectivă, comu-

nicarea etc. 

 Deşi în 25% dintre familii ambii soţi merg la colaborare şi în 35% dintre familii 

unul dintre soţi alege o strategie constructivă de rezolvare a conflictului, totuşi în mai 

mult de 60% partenerii cuplului conjugal adoptă strategii distructive în abordarea con-

flictului. 

 Între partenerii de cuplu există diferenţe în abordarea unui conflict, femeile 

apelând mai des la evitare, compromis şi colaborare, iar bărbaţii cel mai des preiau cola-

borarea.  

 Implementarea unui program de dezvoltare a abilităţilor de gestionare a conflic-

telor conduce la reducerea stărilor conflictuale şi abordarea constructivă a acestora. 

Avantajele abordării vizate rezidă în descoperirea soluţiilor optime, îmbunătăţirea şi 

consolidarea relaţiilor.  
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EXPERIENŢE DE UTILIZARE  

A PLATFORMEI MOODLE ÎN PREGĂTIREA  

VIITOARELOR CADRE DIDACTICE 

Tatiana PUŞCA 

Sistemul educaţional din Republica Moldova cunoaşte astăzi un proces de 

eficientizare a oportunităţilor educaţionale fiind influenţat de schimbările din 

domeniul tehnologiilor, dar şi a cererii venite din partea pieţei muncii. În 

acest context, tot mai multe instituţii de învăţământ superior au început a 

implementa programe de educaţie la distanţă.  

Învăţământul la distanţă constituie o modalitate firească, nouă, de expri-

mare instituţionalizată modernă şi eficientă a procesului învăţării, în sistemul 

general de cunoaştere, fiind numit formula secolului XXI pentru instruirea 

superioară universitară [4]. Programele de educaţie la distanţă sunt destinate 

doritorilor de a face studii, dar care din diferite cauze – imposibilitatea de a 

urma un program de studii la zi, distanţa mare, persoane cu dizabilităţi care 

sunt în incapacitate de a se deplasa zilnic la universitate însă îşi doresc să se 

formeze într-un anumit domeniu sau doresc să îşi aprofundeze cunoştinţele în 

domeniul în care activează. În acelaşi timp, programele de instruire la distanţă 

sunt destinate şi adulţilor care au nevoie de recalificare sau formare continuă. 

Învăţământul la distanţă reprezintă o formă de educaţie în care profesorii 

şi studenţii sunt separaţi în timp şi/sau spaţiu. Educaţia la distanţă este mult 

mai flexibilă, aducând şcoala la studenţi, în locul studenţilor la şcoală. Este 

un domeniu actual de cercetare ce are în prezent un impact puternic în efi-

cientizarea activităţii educaţionale [1]. 

Una din modalităţile prin care se poate realiza instruirea la distanţă este 

utilizarea platformei Moodle. Moodle (eng. Modular Object-Oriented Dynamic 

Learning Environment) este un software liber şi Open source de învăţare, cu-

noscut, de asemenea, şi ca un Sistem de Management al Cursului, Sistem de 

Management al Învăţării sau ca un Spaţiu de Învăţare Virtual. Din octombrie 

2010 are o bază de 49.953 utilizatori înregistraţi şi site-uri verificate şi ser-

veşte 37 mil. de utilizatori în 3,7 mil. de cursuri. Moodle este o platformă de 

învăţare (e-learning) dezvoltată iniţial de Martin Dougiamas pentru a ajuta 

profesorii să creeze cursuri on-line care să fie focusate pe interacţiune şi cons-

truirea colaborativă a conţinutului educaţional, care este în continuă dezvol-

tare [3]. 

Universitatea de Stat din Moldova implementează această platformă. Astfel 

putem evidenţa atât aspectele positive, cât şi dificultăţile întâlnite în utilizarea 

acestei platforme, din perspectiva cadrului didactic la prima experienţă de 

aplicare a acesteia, dar şi din perspectiva studenţilor. 

Utilizarea platformei Moodle permite identificarea următoarelor puncte forte: 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Software_liber
http://ro.wikipedia.org/wiki/Open_source
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Sistem_de_Management_al_%C3%8Env%C4%83%C8%9B%C4%83rii&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Sistem_de_Management_al_%C3%8Env%C4%83%C8%9B%C4%83rii&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Spa%C8%9Biu_de_%C3%8Env%C4%83%C8%9Bare_Virtual&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Martin_Dougiamas&action=edit&redlink=1
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 Potenţialul oferit de noua tehnologie educaţională permite creşterea 

interactivităţii şi responsabilităţii studentului.  

 Un singur participant poate beneficia singur, fără participarea directă a 

altor persoane (profesor sau coleg) de: articole, cursuri şi exerciţii de test ti-

părite, referinţe pentru resurse.  

 Permite comunicarea professor–student în procesele de consultare sau 

evaluare, sau o comunicare la acelaşi nivel (student–student) pentru îmbună-

tăţirea procesului educational.  

 Oferă posibilitatea de a creşte calitatea cursului. 

 Oferă posibilitatea scăderii costurilor educaţiei. 

 Studenţii pot controla ce, unde, când şi cum să înveţe [1], altfel spus 

studenţii au posibilitatea de a opta asupra locului, ritmului şi timpului în care 

să înveţe. 

 Posibilitatea de a studia individual şi independent [4]. 

 Acces la informaţie structurată şi sistematizată. 

 Posibilitatea de a discuta cu colegii conţinuturile în afara orelor de curs. 

 Utilizarea resurselor informaţionale în activitatea de învăţare. 

 Monitorizarea accesării cursului de către studenţi. 

Punctele forte evidenţiate mai sus deschid calea spre evidenţierea oportu-

nităţilor de care pot beneficia studenţii parcurgând un program de formare 

prin intermediul acestei platforme: 

 cursul poate fi accesat de oriunde; 

 permite valorificarea învăţării individuale; 

 activităţile de învăţare/evaluare sunt realizate individual de către fiecare 

student; 

 permite valorificarea autoevaluării; 

 în cazul cursurilor deschise, posibilitatea de a accesa diferite cursuri;  

 comunicarea cu alţi studenţi şi cercetători. 

Totodată, utilizarea platformei electronice Moodle în activitatea de instruire, 

pe lângă punctele forte şi oportunităţi, scoate în evidenţă şi anumite puncte 

slabe: 

 nenumăratele exemple de note de curs „plasate”, pur şi simplu, pe 

platformă; 

 posibilitatea de a accesa cursul on-line nu presupune şi învăţare; 

 în condiţiile Republicii Moldova, din păcate, încă nu toţi studenţii au 

acces la internet; 

 lipsa motivaţiei studenţilor pentru studii, fenomen cu care se confruntă 

instituţiile de învăţământ; 

 utilizarea platformei în scopul socializării; 

 suprasolicitarea cadrelor didactice, plasarea conţinuturilor, monitoriza-

rea realizării sarcinilor solicintând timp şi efort; 
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 realizarea activităţilor de către alte persoane, neexistând o modalitate 

prin care s-ar putea verifica cine este persoana care realizează sarcinile; 

 înţelegerea/interpretarea eronată a conţinuturilor, în lipsa explicaţiilor 

aduse de către cadrele didactice sau în lipsa surselor audio sau video. 

În concluzie, putem menţiona că studiile la distanţă pot fi la fel de eficiente 

ca şi cele tradiţionale, dacă:  

 metodele şi tehnologiile utilizate sunt adecvate pentru instruirea indi-

viduală; 

 există un sistem de interacţiune între profesor–student şi student–student; 

 există un feedback în timp între student şi profesor [2]. 

Învăţământul la distanţă este învăţământul viitorului, semnificând angaja-

mentul la modernitate şi eficienţă. Pentru a fi eficient sistemul de învăţământ, 

trebuie să îşi pună de problema dezvoltării profesionale şi a instruirii profeso-

rilor pentru utilizarea noilor tehnologii educationale [1]. 

Prin natura sa, presupune şi un înalt nivel de disciplină şi motivare a stu-

denţilor, care sunt supuşi la încercări şi căutări individuale şi care trebuie să 

dea dovadă de responsabilitate în învăţare. S-a dezvoltat ca răspuns la cerin-

ţele societăţii informaţionale şi în acord cu tendinţele actuale de modernizare 

ale învăţământului. Reprezintă o atracţie deosebită pentru populaţia aptă de 

muncă, fiind conceput şi adaptat în funcţie de cerinţele profesionale, sociale 

şi educaţionale, reflectate de piaţa muncii [4]. Succesul unui program de stu-

dii la distanţă depinde, în mare parte, de profesionalismul cadrului didactic, 

de capacitatea acestuia de a coordona activităţile de învăţare ale studenţilor, 

dar şi de competenţa în utilizarea noilor tehnologii informaţionale.  

Referinţe: 

1. NICULESCU, C. MARHAN, A. Medii de instruire prin colaborare la distanţă. În: 
Informatica Economică. 2001, nr.3(19), p.118-126. 

2. http://cfdp.utcb.ro/informatii/invatamantdistanta/principiile_de_proiectare_a_mate
rialelor_de_studiu_pentru_ed.pdf  

3. http://ro.wikipedia.org/wiki/Moodle 
4. http://www.utgjiu.ro/id/  
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CULPABILITATE COLECTIVĂ  

vs RECUNOAŞTERE SOCIALĂ.  

REPREZENTĂRI ŞI IMPLICAŢII PSIHOSOCIALE  

LA NIVELUL RELAŢIILOR INTERGRUPURI 

Natalia COJOCARU 

Având la bază rezultatele unor studii empirice, în această lucrare, vom 

analiza implicaţiile pe care le comportă un eveniment negativ din istoria in-

group-ului în procesul reconcilierii relaţiilor intergrupuri. Vom lua în consi-

derare trei aspecte ale acestui proces – culpabilizarea colectivă, recunoaşterea 

socială şi reprezentarea socială a evenimentului. În acest context, propunem 

pentru discuţie (1) un caz de culpabilizare colectivă şi recunoaştere a vinei – 

exterminarea evreilor de către nazişti în timpul celui de-al Doilea Război 

Mondial
1*

 şi (2) un caz de culpabilizare colectivă, dar nerecunoaştere a vinei – 

masacrarea armenilor de către turci în timpul primul război mondial
**

.  

Culpabilizarea colectivă se referă la transferul de vină asupra membrilor 

unui grup pentru acţiuni din trecutul in-group-ului. Vina colectivă apare ca 

urmare a apartenenţei individului la un anumit grup şi constă în asumarea res-

ponsabilităţii pentru acţiunile imorale din istoria in-group-ului care au produs 

suferinţă altor grupuri sociale [1]. Imnoff et al. au analizat implicaţiile emoţiilor 

de vină şi regret asupra reacţiilor indivizilor la atrocităţile in-groupului [2]. 

                                                           
*Atât nemţii din Germania, cât şi cei din afara graniţelor Germaniei, au fost nevoiţi 
să-şi asume responsabilitatea pentru acţiunile Germaniei naziste din timpul celui de-al 
Doilea Război Mondial. În situaţia de faţă, etnicitatea a determinat, în mod exclusiv, 
stigmatul de învins. Copiii mei, spunea G.Grass într-un interviu, chiar dacă nu sunt 
direct vinovaţi, trăiesc cu această povară, pe care o poartă ca pe o responsabilitate. Ea 

îi obligă, afirmă scriitorul german, să rămână vigilenți față de orice evoluție ce ar pu-
tea conduce la o repetare a lucrurilor. Uneori faptul poate lua un aspect isteric. (vezi 
ESKENASY, V. Opinii în actualitate: „afacerea Günter Grass”, 11.04.12, disponibil 
la http://www.europalibera.org/content/article/24544986.html). Istoria germanilor nu 
va fi niciodată normală, la fel cum nici memoria germanilor nu va putea fi vreodată 
normală scria J.Olick (În OLICK, J.K. (ed.). States of Memory. Continuities, and 
Transformation in National Retrospection (p.259-288). Durham: Duke University 
Press, 2003). 
** Spre deosebire de crimele împotriva umanităţii din cel de-al Doilea Război 
Mondial, despre masacrul armenilor din Primul Război Mondial, numit de unii autori 
şi „genocidul uitat” (vezi de ex., ALTERMATT, U. Previziunile de la Saraevo, Iaşi: 
Polirom, 2000, p.59-64), se vorbeşte mai puţin. Pe data de 24 aprilie 1915, au fost 
masacrate câteva sute de intelectuali şi lideri religioşi armeni din Imperiul Otoman. Pe 
parcursul a câţiva ani ce au urmat, au fost exterminaţi, după unele surse, 1,5 mil. de 
etnici armeni. Deşi, în 1985, ONU a recunoscut aceste acţiuni drept genocid, guvernul 
turc nu este de acord cu această calificare, vorbind despre omoruri în lupte şi în timpul 
deportărilor şi nicidecum despre exterminare intenţionată.  

http://www.europalibera.org/content/article/24544986.html
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Studiul lor demonstrează că vina şi regretul sunt două reacţii emoţionale dife-

rite, având cauze şi consecinţe diferite în ceea ce priveşte atitudinile şi con-

tactul intergrupuri. Autorii admit că vina este caracterizată prin aversiune faţă 

de sine, cauzată de asumarea responsabilităţii pentru cele întâmplate, ceea ce 

determină indivizii să accepte acordarea de compensaţii materiale pentru înlă-

turarea daunelor provocate de război. Pe de altă parte, regretul presupune mai 

puţină aversiune, este mai mult o reacţie de empatie faţă de victime şi rezultă 

într-o mai mare deschidere faţă de contactul intergrupuri. Culpabilizarea 

întregii naţiuni germane, chiar şi a etnicilor germani din afara graniţelor, indi-

ferent de rolul pe care l-au avut în perioada războiului, a avut drept efect spo-

rirea responsabilităţii de a participa la repararea prejudiciilor cauzate de 

război [2]. „You are all guilty” („Voi toţi sunteţi vinovaţi”) era scris în 1945 

pe un poster al Forţelor Aliate şi avea drept scop să amintească germanilor 

despre complicitatea tacită şi responsabilitatea pe care o poartă pentru crimele 

împotriva umanităţii din perioada nazistă [Janowitz, 1946, apud 2]. Întreba-

rea care apare este dacă această culpabilizare in corpore contribuie la recon-

cilierea şi armonizarea relaţiilor intergrupuri. Conform rezultatelor, campanii-

le postbelice axate pe culpabilizarea colectivă nu ar avea întodeauna efectele 

scontate de a determina sporirea atitudinilor de empatie faţă de victime. 

Concluziile studiului sugerează că regretul colectiv poate determina, într-o 

mai mare măsură, armonizarea relaţiilor intergrupuri şi atitudini pozitive faţă 

de Celălalt, decât sentimentul de vină colectivă [2]. 
Un alt aspect important în contextul discuţiei privind reconclierea inter-

grupuri se referă la reprezentarea socială a unui eveniment istoric. Într-un 
studiu, realizat de Paez et al., în 22 de ţări (în total 3,322 de participanţi) se 
constată că tinerii din ţările considerate învingătoare în cel de-al II-lea Război 
Mondial evaluează evenimentul mai mult pozitiv şi îşi exprimă disponibilita-
tea de a se angaja din nou într-un asemenea război pentru a-şi apăra patria, 
comparativ cu tinerii din ţările învinse, care evaluează mai mult negativ acest 
eveniment [4]. „Experienţele dăinuiesc în noi sub forma reprezentărilor care 
le exprimă”, scria I.Marková [3, p.180]. Pentru ţările învingătoare, menţio-
nează Wertsch (2002) cel de-al doilea război este reprezentat drept un „război 
legitim” – „a just war” (în SUA) sau „marele război pentru apărarea patriei” 
(Rusia) [apud 4]. Felul în care sunt rememorate evenimentele istorice creează 
controverse la nivelul relaţiilor intergrupuri chiar şi după o perioadă îndelun-
gată de la producerea lor: amintirile despre ilegalităţile in-group-ului ar putea 
detemina reacţii defensive care afectează relaţiile intergrupuri, pe de altă 
parte, încercările de a fi şterse sau „rescrise” evenimentele negative din isto-
ria grupului ar putea ofensa memoria victimelor şi ar face să crească tensiu-
nile şi conflictele intergrupuri [6]. 

Thema recunoaşterii sociale, sub forma fie a luptei pentru recunoaştere 

socială, fie a încercării de a nega recunoaşterea socială a celorlalţi se ascunde 
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în spatele multor reprezentări sociale; istoria omenirii, din timpuri străvechi 

şi până astăzi poate fi descrisă şi analizată în termenii referitori la căutarea şi 

lupta pentru recunoaştere socială, scrie I.Marková [3]. Aceasta a fost temati-

zată încontinuu şi pusă în legătură cu alte themata, precum noi – ei, libertate – 

opresiune, dreptate – nedreptate, egalitate – inegalitate etc. ale căror conţinu-

turi s-au transformat continuu de la o epocă la alta [4]. De-a lungul istoriei, 

această thema s-a exprimat în termeni variaţi – în perioada modernităţii ea a 

fost analizată prin trecerea de la conceptul de onoare la cel de demnitate 

[Berger, 1973, apud 4]. Recunoaşterea injustiţiilor istorice reprezintă un fapt 

important pentru memoria in-group-ului. Pentru victime este importantă nu 

doar rememorarea şi transmiterea amintirilor despre evenimentele traumatice, 

dar şi recunoaşterea acestora de către grupul agresor [5]. Aşa cum observă 

Spinner-Halev [7], armenii îşi doresc ca guvernul turc să recunoască masac-

rul din 1915 nu pentru a obţine compensaţii materiale (chiar dacă unii turci ar 

putea să aibă această temere, iar unii armeni ar putea să spere acest lucru), ci 

pentru reparaţii morale. Mai mult decât atât, scrie autorul, armenii sunt deran-

jaţi de faptul că guvernul turc refuză cu obstinare recunoaşterea genocidului, 

ceea ce este un fapt ofensator pentru memoria colectivă a armenilor şi afec-

tează ceea ce este crucial pentru demnitatea in-group-ului.  
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СООТНОШЕНИЕ НАРЦИССИЧЕСКИХ ЧЕРТ ХАРАКТЕРА  

С МАКИАВЕЛЛИСТИЧЕСКИМ ТИПОМ ЛИЧНОСТИ 

Людмила АНЦИБОР 

Рост интереса к проблеме нарциссизма в психологической науке и 

практике стимулирован становлением так называемой культуры нарцис-

сизма с ее ценностями, в том числе потребительскими. На социокуль-
турном уровне обозначенный феномен рассматривается «как потеря 

традиционных человеческих ценностей и совершенно особое качество 

жизни». На индивидуальном уровне «люди нарциссического типа весьма 
озабочены тем, какое они производят впечатление на других людей, и 

ощущают свою жизнь как пустую и бессмысленную». Понятие «нарцис-
сизм» было введено в научную литературу английским ученым Х.Эллисом 

в работе «Аутоэротизм: психологическое исследование» (1898). Под 

нарциссизмом психоаналитики подразумевают специфическое состоя-
ние, согласно которому человек концентрирует полностью свой интерес 

на самом себе, на поддержании самоуважения путем получения подт-

верждения со стороны. В работе «О нарциссизме» (1914) З.Фрейд 
выдвинул предположение, что нарциссические черты личности могут 

присутствовать у человека и с нормальным адаптивным функциониро-
ванием («здоровый» нарциссизм), и с дезадаптивным поведением (пато-

логический, деструктивный). Человеку свойственна относительная уяз-

вимость в отношении того, кем он является и насколько ценным себя 
чувствует, поэтому он пытается организовывать свою жизнь так, чтобы 

чувствовать удовлетворение от собственной личности. Однако “нарцис-

сической” психическая активность является в той степени, в какой 
функция защиты, восполнения и сохранения структурной целостности 

Я становится угрожающей для временной стабильности и позитивно-
аффективной окраски представления о себе [1, 2, 3]. Одним из призна-

ков нарциссизма является межличностная эксплуативность, выражаю-

щаяся в использовании человеком с нарциссическими склонностями 
других людей для достижения своих целей. В межличностном взаимо-

действии такой человек не учитывает интересов и целей других людей, 

рассматривая их в качестве объектов, созданных для осуществления его 
целей и его жизненной программы. Он стремится окружать себя людь-

ми способными, талантливыми и успешными в жизни лишь с опреде-
ленной целью – использовать эти контакты для реализации собственных 

целей и усиления своих социальных позиций. Таким образом, поведе-

ние и мысли нарциссического типа личности представляют собой одну 
из форм манипулятивного поведения. Манипуляция в любых своих 

видах есть форма подчинения, т.е. такое психологическое воздействие, 

которое при хороших техниках владения ими обусловливает актуализа-
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цию у другого человека намерений, не совпадающих с его актуально 

существующими желаниями, потребностями и мотивами личность нар-

циссического типа использует других частично из чувства зависти, но в 
то же время считает, что окружающие ей завидуют, так как уверена в 

своем величии. Она привередлива в выборе партнера по взаимодей-

ствию, полагая, что еѐ проблемы уникальны и могут быть оценены 
только другим, таким же, как и она «избранным» человеком. Манипуля-

тивность поведения так называемого «нарцисса» проявляется в поисках 

выгоды в межличностных отношениях. Если близкий человек на каком-
то этапе жизни становится невыгодным в реализации нарциссического 

плана, не способствует, а мешает, производится психологическая «каль-
куляция» плюсов и минусов, результаты которой влияют на дальней-

ший характер отношений. Поведение лиц с нарциссическими особенно-

стями, как и макиавеллистов, направленное на достижение цели и бла-
гополучия, не сочетается с признанием каких-то этических и моральных 

норм. Нарциссические пациенты во взаимодействии с другими ориен-

тированы на себя, испытывают чрезвычайную потребность в любви и 
восхищении ими со стороны других, их характеризует очевидное и весьма 

любопытное противоречие между завышенными представлениями о 
себе и чрезмерной потребностью восхваления. Для стабилизации психи-

ческого состояния такой личности необходима некая специальная регу-

лятивная система, направленная на устранение или сведение до мини-
мума чувства тревоги, связанного с осознанием конфликта. Психологи-

ческие защиты, по определению, выполняют функции самосохранения 

(Э.Эриксон, Ф.В. Бассин, А.А. Реан, В.Н. Волков и др.) и осуществляют 
адаптивную перестройку восприятия и оценки (В.А. Ташлыков), при-

водят к внутренней согласованности, равновесию и эмоциональной 
устойчивости (И.Д. Стойков), поддерживают целостность самосозна-

ния (В.С. Ротенберг, В.В. Аршавский), без чего в принципе невоз-

можно говорить о позитивном результате адаптационного процесса. В 
то же время многие теоретики видят в психологических защитах по 

преимуществу скорее фактор дезадаптации (К.Роджер, А.Маслоу, 

К.Хорни и др.), приводящий к невротической адаптации – довольно 
субтильному аппарату приспособления к негативным стимулам. Шат-

кость подобного приспособления обусловлена ригидностью, в конеч-
ном счете формирующей структуру характера человека невротиче-

ского типа, который характеризует как макиавеллиста, так и нарцисса.  

Целью данного исследования является анализ особенностей прояв-

ления механизмов защиты и структуры функционирования Self-системы 

(нарциссизма) личности, склонной к манипуляции. Методами исследо-

вания послужили: опросник Мак-шкала IV Р.Кристи и Ф.Гейс (в апроба-

ции В.В. Знакова), методика «Индекс жизненного стиля» (Опросник 
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Плутчика-Келлермана-Конте) и Индекс функционирования Self-систе-

мы (на основе теста оценки нарциссизма F.-W. Deneke, B.Hilgenstock’a, 

R.Muller’a в адаптации О.А. Шамшиковой). В исследовании приняли 

участие 90 человек (19 юношей и 71 девушка, средний возраст 20,7 года). 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что существует опреде-

ленная взаимосвязь между склонностью личности к манипулятивному 

поведению и проявлением «нарциссического» склада характера лично-

сти (t = 4,6; r= 0,5; p≤0,01), существуют также различия отдельных ком-

понентов функционирования Self-системы макиавеллиста и немакиавел-

листа. Испытуемые из экспериментальной группы – макиавеллисты 

(Мак-фактор выше медианы, Ме=76,3), значимо превосходят испытуе-

мых контрольной группы (немакиавеллистов, Мак-фактор ниже медиа-

ны) по параметрам обесценивание объекта (t=2,72, p≤0,01), незначитель-

ное Я (t=3,06, p≤0,01), негативное телесное Я (t=2,06, p≤0.05) и социаль-

ная изоляция (t=2,8, p≤0,01). Проведенное исследование показало, что в 

поведении макиавеллиста преобладают такие механизмы психологиче-

ской защиты, как замещение (t=3,41; p≤0,01), отрицание (t=2,85; p≤0,01), 

рационализация (t=2,95; p≤0,01) и проекции (t=4,1; p≤0.01). Исследование 

также показало, что мак-личности с нарциссическим складом характера 

чаще всего используют такие механизмы защиты, как отрицание t = 3,7; 

p≤0,01 и проекция (t=4,3; p≤0,01), рационализация (t=2,0; p≤0,05).  

Таким образом, человек с нарциссическим складом характера стре-
мится быть успешными, однако активная жизнь выступает для него не 

как ценность, а как специфический способ выживания. Стремясь полу-

чить признание и восхищение, такая личность ориентируется на чужие 
цели, копируя пути их достижения, поэтому ее можно определить как 

некий «манипулятивный» нарциссический профиль личности, который 

в межличностных отношениях предпочитает обман. Такого рода поведе-
ние можно определить как специфическую психологическую защиту 

(отрицание, проекция, рационализация), которая в некоторой степени 
обусловливает склонность к манипулятивному и нарциссическому пове-

дению, с помощью которого человек отгораживается от внешнего мира, 

что позволяет ему жить в своем иллюзорном мире – мире восхищения и 
поклонения. 
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ПРОБЛЕМЫ ВЫБОРА ПОТЕНЦИАЛЬНОГО  

БРАЧНОГО ПАРТНЁРА 

Людмила АНЦИБОР, Анжела НИКОЛАОУ 

Проблема исследования обыденных представлений людей всѐ чаще в 
современной психологии выходит на первых план. К.А. Абульханова-
Славская утверждает, что на смену теориям сознания, разработанным 
Л.С. Выготским, А.Н. Лоньевым, С.Л. Рубинштейном и Д.Н. Узнадзе, при-
шли концепции исследования состояния реального сознания личности, 
раскрытия сущности и тенденций его реального изменения [1]. Вслед-
ствие этого сложился спектр исследований различных представлений.  

По данным Национального Бюро статистики, в Молдове в 2011 году 
было заключено 25,9 тыс. браков. Количество разводов составило 11,1 
тыс., из которых на первый год брака приходится 2,9%.; 27,5% – на 
период от 1 до 4-х лет совместного проживания; 23,7% – от 5 до 9 лет; 
13,6 % – от 10 до 15 лет; 19,9% – свыше 20 лет. Таким образом, можно 
отметить, что на современном этапе в обществе существуют проблемы, 
связанные с поиском и выбором потенциального брачного партнера и 
формированием устойчивой супружеской пары.  

Восприятие человека человеком, протекающее при взаимодействии 
и общении людей, – это несоизмеримо более активный процесс, нежели 
других объектов окружающего мира. Формирование представления о 
другом человеке всегда начинается с отражения, оценки и анализа той 
информации, которую дает внешний облик человека. Эта информация 
становится фундаментом складывающегося образа другого человека [2]. 
Формируемый образ другого человека имеет не только познавательную, 
информативную ценность, но и сознательно используется для регуля-
ции взаимоотношений. 

Информация, которую люди получают при восприятии облика дру-
гого человека, не всегда осознается ими и зависит от ряда факторов. 
Так. внешний вид – это для взрослого физический облик воспринимае-
мого им человека, который всегда несет в себе социально-сигнальный 
смысл и значение, то есть сознательно рассматривается как средство 
информации, важное для понимания, контакта и взаимодействия. 
Первое впечатление – сложный психологический феномен, в котором 
соединяются чувственный, логический и эмоциональный компоненты, 
присутствует эмоциональное отношение, а также более или менее 
осознаваемые и обобщенные оценочные суждения. Социальный стерео-
тип – устойчивое представление о каких-либо явлениях или людях, 
свойственное представителям той или иной группы. Психологическая 
установка на воспринимаемого делает восприятие избирательным, что 
мешает формированию адекватного образа человека по первому впечат-
лению [2]. Ситуации первого знакомства относятся к межгрупповому 
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уровню общения, и главное для человека при первой встрече решить 
вопрос о групповой принадлежности партнера Наиболее важными и 
чѐтко воспринимаемыми характеристиками партнѐра в данной ситуации 
являются те, которые позволяют отнести его к какой-то категории или 
группе. Все остальные черты и особенности, оказавшиеся не в фокусе, 
достраиваются по определенным когнитивным схемам. В ряде исследо-
ваний подтверждение получали следующие предположения: а) некото-
рые люди легче и точнее судят о других, лучше понимают их поведе-
ние; б) о некоторых чертах характера легче судить, чем о других; в) 
люди лучше судят о тех, кто похож на них [3]. По мнению специали-
стов, среди людей, точнее оценивающих других, чаще встречаются те, 
которые в своих заключениях опираются на наблюдение за поведением, 
а не на стереотип; менее авторитарные личности; более объективно 
относящиеся к себе. Пространственная близость (место жительства, 
место работы, место учѐбы) — еще одна внешняя детерминанта межлич-
ностного предпочтения, влияющая на брачный выбор. Отношения 
между людьми, складывающиеся в группах, несут в себе позитивные 
социальные нормы и ценностные ориентации, которые усваиваются 
личностью, включенной в систему групповых взаимоотношений. Эти 
знания не обязательно выстраиваются в типологию, но на их основании 
человек формирует свои ожидания относительно других. 

Целью нашего исследования явилось изучение представления и вы-

явление наличия проблемы выбора потенциального брачного партнѐpа. 

В исследовании приняло участие 44 человека, (студенты Молдавского 

госуниверситета, ф-та психологии и педагогических наук, средний воз-

раст 18,8 лет, 9 юношей и 35 девушек). Метод исследования – анкетиро-

вание. В ходе исследования представлений молодых людей о потенциа-

льном брачном партнере анализ осуществлялся по нескольким направ-

лениям: во-первых, идентификация наличия данной проблемы у совре-

менных молодых людей; во-вторых, изучение влияния представлений о 

потенциальном партнере на поведение; в-третьих, шкалирование и вы-

явление факторной структуры представлений о потенциальном партнере. 

Исследование показало, что большинство респондентов – 84% (37 ч.) 

считают, что в нашем обществе существует «проблема выбора потенциа-

льного брачного партнѐра» и лишь 16% (7 ч.) отметили, что такой пробле-

мы не существует. Для себя определили существование такой проблемы 

61% (27 ч.) из данной выборки, и 39% (17 ч.) не считают, что для них суще-

ствует проблема поиска и выбора потенциального брачного партнера. На 

вопрос: «Есть ли у Вас друг, подруга (girlfriend-boyfriend)?» 54% (24 ч.) 

ответили утвердительно, 46% (20ч.) – отрицательно. Оценка взаимоотно-

шений по параметру «продолжительность» распределились следующим 

образом: 5 лет – 4% (1 ч.), 4 года – 13% (3 ч.), 2 года – 8% (2 ч.), 1 год – 
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25% (6 ч.) и 50% (12 ч.) – до полугода. По мнению молодых людей, 

участвующих в исследовании, наилучшее место для знакомства – это 

«круг друзей» – 48% (21 ч.), знакомства в «культурных заведениях» – 

27% (12 ч.), «учебные заведения» – 14% (6 ч.), «места развлечений» (ноч-

ные клубы, дискотеки, бары) - 7% (3 ч.), 11% (5 ч.) указами «на отдыхе», 

3 человека 7% (3 ч.) не смогли назвать определенного места и ответили 

«везде», и лишь один человек (2%) выбрал место встречи со своим потен-

циальным брачным партнером «Интернет». Распределение респондентов 

по реальному месту встречи сo своим актуальным партнером соответ-

ствует той же картине, которую они представили ранее: 23% (10 ч.) отве-

тили, что познакомились в компании друзей (день рождения, свадьба, 

вечеринка), 18% (8 ч.) – в лицее или университете, 9% (4 ч.) – в диско-

баре, 5% (2 ч.) в публичных местах (выставка, отдых). Примерно полови-

на респондентов (20 ч) ответили, что в актуальном партнѐре они видят 

своего будущего мужа или жену. На вопрос: «Кто был инициатором зна-

комства?» 55% (24 ч.) ответили «он/ она»; 23% (10 ч.) – что это была их 

собственная инициатива, и 23% (10 ч.) – что это была «случайная встреча». 

В содержании представлений «об идеальном (ой) муже/жене» на первое 

место респонденты ставят следующие качества: «ум» – 27% (12 ч.), затем 

следует «доброта» – 16% (7 ч.)., «целеустремлѐнность» – 14% (6 ч.)., 

«чувство ответственности» – 11% (5 ч.), «любовь к детям» – 7% (3 ч.), 

«отсутствие вредных привычек», «скромность» и «образованность» 

распределились одинаково – по 5% (по 2 ч.), а и на последнем месте такие 

качества, как: «хозяйственность», «коммуникабельность», «сексуальная 

раскрепощѐнность», «чувство юмора» и «жизнерадостность». 

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о том, что 

пространственная близость имеет решающее значение для установления 

межличностных контактов. Действие этой переменной можно сформу-

лировать следующим образом: при прочих равных условиях, чем ближе 

пространственно находятся люди друг к другу, тем вероятнее их взаим-

ная привлекательность. В структуре представлений о потенциальном 

брачном партнере можно выделить как общие, так специфические пара-

метры, которые оказывают влияние на знакомство, приводящее к устой-

чивой партнерской связи. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ 

КАК ФАКТОР УСПЕШНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ 

ДОШКОЛЬНИКОВ 

Жанна РАКУ 

Отношения ребенка с другими людьми начинают интенсивно развива-

ться в дошкольном возрасте. Первый опыт таких отношений становится 
тем фундаментом, на котором строится дальнейшее развитие личности и 

обеспечивается его успешная социализация в обществе. От общения и 

взаимодействия ребѐнка со взрослыми и сверстниками в первом в его 
жизни коллективе – в группе детского сада, зависит его личностное и 

социальное развитие. В этом важную роль играют навыки общения [2, 3]. 
Коммуникативные способности – это умения и навыки общения инди-

вида с людьми, оказывающее влияние на успешность его деятельности. 

Дошкольники общаются с окружающими взрослыми и сверстниками 
иначе, чем школьники. Дети импульсивны и непосредственны в общении, 

в их технике преобладают невербальные средства. У дошкольников слабо 

развита обратная связь, а само общение нередко имеет чрезмерно эмоцио-
нальный характер. В возрасте от 3 до 6-7 лет у ребенка происходит ста-

новление произвольности в выборе и использовании разнообразных есте-
ственных данных от природы и приобретенных средств общения. Для 

этого возрастного этапа характерно развитие сюжетно-ролевого общения, 

порождаемого включением дошкольника в ролевые игры.  
В связи с вышесказанным, отметим, что перед дошкольными учрежде-

ниями и воспитателями стоит задача целенаправленного развития ком-

муникативных способностей ребенка. В данном контексте выделим необ-
ходимость формирования двух взаимосвязанных навыков – умения 

ребенка контролировать свои эмоции и умения общаться со взрослыми и 
сверстниками. Разработки детских психологов и опыт педагогов и воспи-

тателей показывают, что указанные выше умения формируются не только 

в рамках традиционных занятий с детьми, но и в процессе детского кол-
лективного творчества и художественного освоения мира. Это связано с 

тем, что указанные процессы порождают особую эмоциональную атмо-

сферу и благотворно действуют на психику ребѐнка. Другими словами, 
развитие интонационных речевых навыков, музыкально-сенсорных спо-

собностей, воображения, способности к эстетическому переживанию 
имеет основополагающее значение и для развития эмоционально-ком-

муникативной сферы дошкольников [6].  

В психологической науке доказана возможность развития комму-
никативной сферы старших дошкольников средствами эмоциональ-

ного воздействия при ознакомлении с произведениями искусства 

(М.И. Чистякова, Н.В. Самоукина, В.И. Кабрина, Е.В. Рыбак и др.).  
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Целью разработанной авторами воспитательной стратегии является 

оказание практической помощи дошкольникам в социальной адаптации. 

При этом происходит устранение искажений эмоционального реагирова-
ния и стереотипов поведения, реконструкция полноценных контактов 

ребѐнка со взрослыми и сверстниками [7]. В рамках развития коммуни-

кативной сферы ребенка необходимо решение следующих задач: 
1. Пробуждение интереса у дошкольника к окружающим людям, 

стремление их понять, а также стимулирование потребности в общении. 

2. Развитие у ребенка навыков общения, знаний о нормах и правилах 
поведения. 

3. Формирование у детей положительного отношения к окружаю-
щим, правильной самооценки и сбалансированности эмоциональных 

состояний.  

4. Становление игровых умений, навыков адекватного поведения, а 
также воображения и творческих способностей. 

5. Обучение дошкольников искусству общения в различных формах 

и ситуациях. 
Указанные цели и задачи могут быть достигнуты в ходе формирую-

щих занятий, проводимых один или два раза в неделю с группой старших 
дошкольников (не более 6-7 детей) с различным уровнем развития ком-

муникативных способностей. Продолжительность занятий составляет 30-

40 минут. Цикл занятий с группой дошкольников включает два обязатель-
ных этапа: диагностический и формирующий. Первый предполагает ис-

следование особенностей поведения детей в группе, выявление с помо-

щью диагностических методик исходных уровней развития их комму-
никативной и эмоциональной сфер.  

На основании предложенных в литературе подходов к изучению и 
оцениванию сферы общения дошкольника в процессе наблюдений за 

ребенком можно выделить следующие критерии его коммуникативного 

поведения: коммуникативную активность, предпочитаемого адресата 
общения, содержание общения ребенка, использование в процессе обще-

ния речевых и неречевых средств. 

Целенаправленная работа по формированию коммуникативного пове-
дения дошкольников имеет три основных направления.  

Первое направление реализуется по линии развития у ребенка осоз-
нания себя как субъекта общения и восприятия сверстника в качестве 

объекта взаимодействия. Другими словами, проводится специальная 

работа по формированию восприятия сверстника на положительной 
эмоциональной основе, развитию делового сотрудничества с ним и 

общих игровых интересов. 

Второе направление состоит в развитии у ребенка способности вос-

принимать и использовать различные коммуникативные средства: сло-
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весные, визуальные, эмоционально-мимические, пантомимические и 

жестовые. 

Третье направление обеспечивает формирование у детей социальных 

представлений, которые возникают не только в результате ознакомления 

детей с профессиями людей, но и в ходе вычленения, осознания и воссоз-

дания и игре различных видов социальных отношений.  

Для реализации указанных направлений можно широко использовать 

групповой психотренинг и музыкально-творческую деятельность. В каче-

стве приемов и заданий применяются: коммуникативные и ролевые игры, 

беседы на различные темы, разыгрывание и решение «трудных ситуа-

ций», психогимнастические упражнения, психологические этюды, ауто-

релаксация, чтение и обсуждение художественных произведений, обыгры-

вание эмоционального состояния подвижные игры.  

Указанные выше новые технологии обеспечивают развитие социа-

льной направленности детей и социальной перцепции, восприятие свер-

стника на положительной эмоциональной основе в качестве объекта 

взаимодействия. В ходе специального моделирования ситуаций общения 

происходит повышение речевой активности и коммуникативной направ-

ленности речи детей, обучение их использованию различных типов ком-

муникативных высказываний и овладение «схемой беседы» [1].  

В рамках формирующих занятий происходит развитие деловых и 

игровых мотивов взаимодействия дошкольника со взрослыми и сверстни-

ками, становление его диалогической речи. Этому способствуют специа-

льные приемы «комментированного рисования», драматизации содержа-

ния готовых изображений: картинок и картин. Вместе с тем, развиваются 

элементарные умения ребенка актуализировать в общении содержание 

своего собственного эмоционального, бытового, игрового, познаватель-

ного и межличностного опыта в качестве основного содержания комму-

никативного тренинга.  
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МЕТОДИКА ПРЕПОДОВАНИЯ ЭКОЛОГИИ 

ДЛЯ СТУДЕНТОВ МОРСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

Валентина КИРСАНОВА, 

Измаильский факультет Одесской национальной морской академии 

В последнее десятилетие вопросы охраны окружающей среды 

выдвинулись в число важнейших, требующих от человечества их 

решения. Результаты специальных исследований, выполненных уче-

ными разных стран, показали, что бездумное природных ресурсов, не-

ограниченной сброс отходов создали опасность необратимых процессов 

в биосфере, т. е. угрозу самой жизни человека. 

Разработка природных ресурсов океана, освоение континентального 

шельфа, интенсивное развитие судоходства и добычи морепродуктов 

наносят существенный ущерб окружающей среде. В последнее десяти-

летие в связи с нарастающими темпами научно-технического прогресса 

все более отчетливо начали проявляться признаки экологического кри-

зиса антропогенного происхождения, характеризующегося неконтроли-

руемым использованием природных ресурсов. Загрязнение Мирового 

океана приняло угрожающее масштабы [2,25]. 

С 60-х годов вопросы предотвращения загрязнения вод Мирового 

океана планомерно решаются в рамках Межправительственной морской 

организации (ИМО) при ООН. На Международных конференциях в 

Женеве, Брюсселе и Лондоне совершенствовались правовые основы охра-

ны морской среды от загрязнения, что нашло отражение в – Между-

народной Конвенции по предотвращению загрязнения моря с судов 

(МАРПОЛ 73/78). Конвенция послужила мощным стимулом для поиска 

и реализации путей технического решения широкого круга вопросов 

индикации, ранжирования источников загрязнения, разработки и 

внедрения установок и систем на судах и других плавсредствах обеспе-

чивающих очистку и обеззараживание сточных вод. Действующие на 

флоте стандарты регламентируют качество воды, требуемое МАРПОЛ – 

73/78. Правила по охране прибрежных, вод морей от загрязнения вклю-

чают организационные и технические мероприятия, которые должны 

быть проведены на судне с тем, чтобы выполнять установленные к 

сбросам требования [1,7]. 

Существует список документов, которые должны подтверждать про-

ведение операций с судовыми отходами (журналы, планы, расписки 

операторов) и соблюдение судном природоохранных правил. 

Профессиональная экологическая подготовка специалистов морских 

професий – многоаспектный процесс, включающий формирование 

научной системы знаний в области взаимодействия природы и обще-
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ства, в сфере природоохранной международной законодательной базы, 

воспитания гуманистического мироощущения личности, а также фор-

мирование экологических убеждений личности. 

Специалисты морских направлений Украины осуществляют свою 
профессиональную деятельность в разных странах и на разных конти-

нентах, в связи с чем значительную актуальность приобретает совер-
шенствование их профессиональной экологической подготовки. 

В отечественной и зарубежной профессиональной педагогике проб-

леме экологической подготовки студентов уделяется пристальное вни-
мание. Изучению философско-методологических проблем экологиче-

ского воспитания подрастающего поколения посвящены работы многих 

исследователей [2,3,4,5]. 
Вместе с тем до настоящего времени не изучены в должной мере 

вопросы, связанные с выявлением специфики профессиональной эколо-
гической подготовки в вузах морского направления в контексте компе-

тентностного подхода, моделирования системы экологической подго-

товки и обоснования его функциональной полноты. 
 В нашей практике преподавания курса ставиться акцент на следую-

щих аспектах: 

1. Личностно-ориентированное обучение и изучение. Данный метод 
предусматривает учет индивидуальных особенностей курсанта. При 

этом обучение фокусируется на формировании не только знаний, но и 
навыков. 

2. Конструктивизм. Этот метод обучения основан на предпосылке, 

что люди организуют свое собственное понимание из совокупности 
информации. Курсанты должны приобретать навыки работы с инфор-

мацией и уметь обобщать ее. Экологически культурная личность 

должна уметь, устанавливать причинно-следственные святи экологиче-
ских проблем, правильно анализировать и прогнозировать экологиче-

ские последствия деятельности человека. Данные умения реализуются в 
ходе выполнения самостоятельной работы. 

3. Интерактивный метод обучения экологии. Данный метод является 

одним из важнейших направлений совершенствования подготовки кур-
сантов. Интерактивное обучение является специальной формой органи-

зации познавательной деятельности, предполагающей активное участие в 

учебном процессе всех курсантов без исключения, их взаимодействие нe 
только с преподавателем, но и между собой. Таким образом, в ходе совме-

стной деятельности создается среда образовательного обобщения, которая 

характеризуется открытостью, равенством участников, накоплением сов-
местных знаний, возможностью взаимной оценки и контроля [5,42]. 

Внедрение интерактивных форм обучения в образовательный про-

цесс позволяет решать множество дидактических и воспитательных за-
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дач: это эффективное усвоение учебного материала, установление взаи-

модействия между курсантами, научение работать в команде, проявлять 

терпимость к любой точке зрения, уважать право каждого на свободу 

слова; обусловливает пробуждение у курсантов интереса к предмету, 

формирование жизненных и профессиональных навыков, выход курсан-

та на уровень осознанной компетентности. 

Использование интерактивных методов в процессе преподавания 

дисциплины «Экология» помимо вышеперечисленных задач способст-

вует формированию экологической культуры курсантов [4,167]. 

Итак, внедрение интерактивных методов в процессе обучения по 

курсу «Экология» для специальностей морских направлений в сочета-

нии с личностно-ориентированным обучением и конструктивизмом 

способствует повышению эффективности усвоения учебного материала, 

а также стимулирует развитие коммуникативных навыков и формирова-

ние экологической культуры. 
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FEMEIA ŞI ROLUL EI  

ÎN VIAŢA RELIGIOASĂ A FAMILIEI ŞI PAROHIEI 

Monica OPRIŞ 

 Universitatea „Lucian Blaga”, Sibiu 

Omul a fost creat de către Dumnezeu ca fiinţă în doi, ca fiinţă care se desă-

vârşeşte prin comuniune. Creaţia omului ajunge la desăvârşire abia după apari-

ţia femeii, creată pentru că nu este bine să fie omul singur, fără ajutor potrivit 

pentru el. Eva nu a fost făcută pentru a înfrumuseţa Edenul, ci pentru a plini 

ceea ce lipsea din paradis. La vederea femeii sale, Adam se recunoaşte pe sine 

însuşi în Eva, iar cuvintele: Iată, acesta este os din oasele mele şi carne din 

carnea mea! [Facerea 2,23], sunt cuvintele regăsirii unui soţ în celălalt, a oglin-

dirii chipului lui Dumnezeu în fiecare din aceste persoane distincte. 

În starea originară, Adam şi Eva au primit de la Dumnezeu porunca ce îl 

proiectează pe om spre eternitate, poruncă ce nu suportă mărginire în timp: 

Creşteţi şi vă înmulţiţi şi umpleţi pământul şi-l stăpâniţi [Facerea 1, 28]. 

Naşterea vieţii umane continuă deci pe un alt plan ultima zi a creaţiei, copilul 

fiind veşnicia în timp a iubirii care leagă pe cei doi soţi.  

După căderea în păcat, căsătoria a rămas un mod de viaţă consacrat în 

cadrele timpului, dar alterat de efectele păcatului strămoşesc. Iubirea curată s-a 

transformat în pasiune erotică, instinctele josnice s-au afirmat agresiv, iar 

unite cu forţa fizică a celui mai tare, au dat avânt puterii bărbatului, fapt care 

a afectat raporturile dintre ei. Înainte de venirea Mântuitorului, starea femeii 

era deplorabilă. Ea nu se bucura de nici un drept şi nici o consideraţie, nici în 

familie, nici în societate. Era considerată adesea un obiect, nu neapărat cel 

mai de preţ, uneori era pusă pe acelaşi plan cu sclavii, fiind vândută sau cum-

părată ca şi aceştia. 

Mântuitorul, venit pe lume dintr-o Fecioară preacurată, vede starea dure-

roasă a femeii şi o ridică la demnitatea pentru care a fost creată. În paginile 

Sfintelor Evanghelii găsim nenumărate locuri în care apar femei. Domnul 

Iisus Hristos le laudă credinţa, le vindecă de boli, primeşte darurile lor, face 

minuni înduioşat fiind de suferinţa şi dragostea lor pentru cei dragi, le încre-

dinţează adevărul din învăţătura Lui şi le adresează cuvinte în drumul spre 

Golgota. După înviere, se arată întâi femeilor, ca o răsplată pentru curajul şi 

dragostea de care acestea au dat dovadă în timpul activităţii Sale de mântuire 

a lumii. Prin atitudinea Lui faţă de femeie, Domnul Iisus Hristos lămureşte 

rolul ei în împărăţia cea nouă, a Harului: în sânul Bisericii creştine intră prin 

baia Botezului, atât bărbaţi, cât şi femei, ca persoane egale în faţa lui Dumne-

zeu. Prin ridicarea nunţii la rang de Taină, femeia, ca soţie, nu mai este scla-

va, ci tovarăşa de viaţă a bărbatului şi mama copiilor lui. Ca mamă ea nu mai 

îndeplineşte un rol minor, ci devine principalul educator al copiilor şi primul 
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preot al familiei. În inima ei, focul credinţei arde mai puternic încălzind pe 

cei din jur, iar iubirea rodeşte în fapte.  

Calendarul creştin este mărturie despre felul în care femeia a ştiut să pună 

în practică cuvintele Mântuitorului: Mai mare dragoste decât aceasta nimeni 

nu are, ca sufletul lui să şi-l pună pentru prietenii săi [Ioan 15,13]. Ea este un 

model de putere jertfitoare, începând cu momentul în care o nouă fiinţă ia 

viaţă în sânul ei şi până la jertfirea timpului şi a intereselor proprii în favoarea 

celor apropiaţi. Vieţile Sfinţilor oferă nenumărate exemple de femei care, 

indiferent de vârstă sau condiţie socială, au ajuns la sfinţenie primind fie mar-

tirajul muceniciei, fie pe cel al unei vieţi trăite după poruncile lui Dumnezeu. 

Această jertfelnicie a fost prezentă în fiecare perioadă istorică, uneori rămâ-

nând mărturii scrise, dar de cele mai multe ori femeia a trăit şi a murit în 

aceeaşi smerenie şi în acelaşi anonimat în care şi-a trăit viaţa. 

Rolul important al femeii este acela de a fi mamă şi de a-şi creşte copiii în 

frica lui Dumnezeu, Care participă la începutul fiecărei noi vieţi, iar copiii ce 

se nasc sunt în aceeaşi măsură copiii părinţilor lor, dar şi copiii Părintelui 

Ceresc. De aceea şi responsabilitatea pentru naşterea acestora este mare. Re-

fuzând responsabilitatea procreării, omul respinge asemănarea sa cu Dumne-

zeu, respinge pe Creatorul său şi prin aceasta alterează propria sa unitate. 

Dar mama nu trebuie să se oprească doar la a da viaţă. Un cântec religios 

o atenţionează: „Mamă, nu uita că fiul care-l ţii la piept, poţi să-l creşti ori un 

netrebnic, ori un suflet drept, poţi să faci din el un înger ori un ticălos, pentru 

asta vei răspunde-n faţa lui Hristos”. Transformarea unui om astfel încât să 

fie un fiu al luminii sau al întunericului este puternic influenţată de cei trei 

factori ai devenirii fiinţei umane: ereditatea, mediul şi educaţia. 

În ce mod poate influenţa mama aceste transformări? Aceasta este, în 

fapt, întrebarea la care doreşte să răspundă articolul de faţă. 
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JOHN LOCKE ŞI ÎNCEPUTURILE ABORDĂRII 

INTERDISCIPLINARE A EDUCAŢIEI 

Dorin OPRIŞ 

Universitatea „1 Decembrie 1918”, Alba Iulia 

Lucrarea de faţă îşi propune să identifice principalele aspecte legate de 

abordările interdisciplinare pe care le propune marele gânditor englez, dat 

fiind impactul major al scrierilor sale asupra gândirii filosofice şi pedagogice, 

elaborate într-un model interdisciplinar, susţinut de studiile şi preocupările 

sale în diferite domenii ale ştiinţei. 

Personalitate deosebit de complexă, John Locke (29.08.1632-28.10.1704), 

filosof şi medic englez, a marcat deopotrivă prin ideile sale doctrinele politice 

şi educaţia, într-o structură teoretică afiliată şi suport important, mai ales în 

Scoţia, pentru paradigma iluministă. Studiile sale de teologie, ştiinţele naturii 

şi mai apoi de medicină, desfăşurate la Westminster şi Oxford, îl apropie de 

mişcarea ideologică ce-şi propunea să elimine absolutismul. Este considerat 

unul dintre primii empirişti britanici, influenţat de tradiţia deschisă de Francis 

Bacon, Decartes, Newton, contemporanii săi. După o perioadă în care activează 

ca profesor la Oxford, apoi medic şi consilier al contelui de Shaftesbury, timp 

în care s-a ocupat şi de educaţia nepotului acestuia, John Locke trece printr-o 

serie de experienţe extrem de dificile, care au inclus şi un exil în Olanda, 

cauzat de particularităţile şi noutatea teoriilor sale, de altfel susţinute extrem 

de vehement.  

O primă problemă pedagogică de mare noutate şi generatoare de contro-

verse în epocă a fost cauzată de profundul său dezacord faţă de teoria ideilor 

înnăscute, preluată şi dezvoltată de către contemporanii săi de la Platon. Mar-

cat de formarea sa în domeniul medical, J.Locke susţine că spiritul omului 

este o coală albă sau o tabula rasa, iar informaţiile sunt dobândite prin sen-

zaţii, care determină şi condiţionează operaţiile intelectuale, care se dezvoltă 

ulterior prin reflecţie [4, p.81]. Pentru el, raţiunea constituie efectul preluc-

rării şi combinării informaţiilor furnizate de simţuri. „Pedagogul în discuţie 

extinde acest principiu epistemoloic şi în ceea ce priveşte normele morale. 

Justiţia şi credinţa nu sunt universale, nici măcar ideea de Dumenzeu. Dife-

renţele dintre ideile oamenilor nu provin din capacităţile lor diferite de a 

percepe idei înnăscute, ci din diferenţe provenite din experienţe personale 

diferite” [2, p.40].  

Trimiterile la abordarea interdisciplinară a educaţiei sunt prezentate de 

către John Locke în chiar debutul cărţii sale Some Thoughts Concerning 

Education, apărută în româneşte în anul 1971 cu titlul Câteva cugetări 

asupra educaţiei. Autorul englez reia într-o abordare proprie şi afirmă ceea 

ce consideră definiţia scurtă, dar completă a fericirii: O minte sănătoasă într-un 
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corp sănătos [3, 4]. Inspirat din studiile medicale, el arată că modelul 

maltezilor, prin care aceştia îşi călesc fizic copiii, este mult mai benefic decât 

cel al englezilor care tind să poarte aceleaşi haine vara şi iarna, sau chiar 

interzic copiilor să se joace în aer liber, pentru a evita pericolul unor îmbolnă-

viri. Autorul englez explică, în capitolul privind educaţia morală, atenţia 

acordată exerciţiul fizic, arătând faptul că acesta poate susţine decisiv forma-

rea caracterului moral. Preocupările filosofice îl fac pe J.Locke să argumen-

teze nevoia unei educaţii delimitate de orice constrângere, prin argumentul 

libertăţii cu care se naşte fiecare persoană, iar cedarea în favoarea unor per-

soane cu o anumită specializare a dreptului de a lua unele decizii cu impact în 

plan personal sau social nu constituie altceva decât rodul unui contract social, 

care nu poate să ofere educatorilor puteri nelimitate asupra formării copiilor, 

pentru că orice abuz înseamnă o disciplină de sclavi care formează caractere 

de sclavi. 
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IMPACTUL SATISFACŢIEI ÎN MUNCĂ ASUPRA ARDERII 

EMOŢIONALE LA PROFESORII UNIVERSITARI 

Veronica GORINCIOI 

Satisfacţia în muncă este un construct din domeniul comportamentului 
organizaţional care măsoară atitudinea cuiva faţă de munca realizată. După 
Trifu şi Ionescu, satisfacţia în muncă este o stare emotivă pozitivă ce rezultă 
din opinia personală a angajatului asupra muncii sale sau climatului de 
muncă, o stare de echilibru la care ajunge individul în momentul în care răs-
punde complet unor nevoi, aşteptări conştiente sau inconştiente [7, p.117]. 
Relaţia dintre satisfacţia în muncă şi arderea emoţională s-a bucurat de o 
mare atenţie în cercetare, datorită efectelor potenţiale pe care le produce 
asupra performanţei și bunăstării angajaţilor. Majoritatea cercetărilor au sta-
bilit o relaţie directă între insatisfacţia în muncă şi arderea emoţională [4], 
precum şi epuizarea emoţională, depersonalizarea, reducerea realizărilor per-
sonale [2,3,5]. Sindromul arderii emoţionale este, de obicei, conceptualizat ca 
rezultat al inadaptabilităţii persoanei la locul de muncă. După Maslach [6], 
arderea emoţională se referă la fenomenele de deformare personală care apare 
ca rezultat al acumulării interne a emoţiilor negative, fără posibilitatea de a le 
exterioriza sau elibera. Autoarea a conceptualizat epuizarea profesională ca 
având trei componente: epuizarea sau oboseala emoţională, depersonalizarea 
şi reducerea realizărilor personale, precum şi tendinţa de evaluare negativă a 
propriilor realizări. Vom analiza rezultatele unui studiu constatativ, realizat 
de noi, cu referire la manifestarea componentelor arderii profesionale și a 
satisfacţiei în muncă la cadrele didactice din mediul universitar. Pentru a 
identifica relaţia dintre satisfacţia în muncă, în general, remunerare şi promo-
vare, conducere şi relaţii interpersonale, organizare şi comunicare, în particu-
lar, şi arderea emoţională am utilizat chestionarul „Satisfacţia în muncă” [8] 
şi chestionarul „Arderea emoţională” [6]. În urma administrării chestionare-
lor, am obţinut următoarele rezultate (Graficul). 

 

Grafic Manifestarea arderii emoţionale, în funcţie de nivelul satisfacţiei 

 în muncă la cadrele didactice N=120 (prezentare comparativă pe nivele) 
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Conform datelor, există cinci clase normatizate, care exprimă intensitatea 

cu care se manifestă factorul „satisfacţie în muncă”. Din Grafic observăm că 

factorul „satisfacţia în muncă” a fost reprezentat doar pe trei nivele: foarte slab, 

slab şi mediu, ceea ce indică, în general, că satisfacţia în muncă a cadrelor 

didactice din mediul universitar lasă mult de dorit. Datele procentuale indică 

faptul că la 45,8% din respondenţi epuizarea profesională este la nivel maxim. 

Ceea ce, la fel, este destul de îngrijorător. Existenţa relaţiei dintre satisfacţia în 

muncă şi arderea emoţională a fost statistic confirmată de rezultatele testului 

Chi-Square 28,548, (p = 0,000). Rezultatele sunt în concordanţă cu studiile de 

specialitate [1,4] și confirmă încă o dată faptul că insatisfacţia în muncă este un 

factor determinant în dezvoltarea epuizării profesionale. O posibilă explicaţie a 

acestei relaţii o găsim în faptul că satisfacţia în muncă apare ca rezultat al dife-

renţei dintre ceea ce indivizii obţin ca recompensă a muncii şi ceea ce esti-

mează ei că ar trebui să obţină. Din păcate, profesorii fac parte din categoria 

acelor profesii care dau mai mult decât primesc şi ei nu reuşesc să-şi refacă 

echilibrul psihoemoţional. S-a stabilit că doar profesorii care se „aprind” vor 

„arde” [6]. Calitatea de a se „aprinde” este legată nu de temperament, ci de 

motivaţie, devotament şi responsabilitate în activitatea profesională. Pe parcur-

sul carierei lor, profesorii realizează că aspiraţiile mari nu pot fi tot timpul rea-

lizate, cu atât mai mult că nu sunt împărtăşite de toţi colegii sau studenţi. În 

consecinţă, apare insatisfacţia în muncă, dezamăgirea şi conştientizarea incapa-

cităţii de a schimba ceva. Aceşti profesori se vor lupta pentru idealurile lor, dar 

până la un moment, când dragostea pentru profesie se va transforma în indife-

renţă, cinism şi epuizare profesională.  

Pentru a stabili natura relaţiilor dintre insatisfacţia în muncă şi componen-

tele sindromului epuizării profesionale, am aplicat coeficientul de corelaţie 

Bravais-Pearson (r). S-au obţinut corelaţii semnificative între: insatisfacţia în 

muncă şi epuizarea emoţională: r = 0,302 (p = 0,001); insatisfacţia în muncă şi 

depersonalizarea: r = 0,256 (p= 0,005); insatisfacţia în muncă şi reducerea rea-

lizărilor proprii: r = -0,198 (p= 0,03). Observăm că între „insatisfacţia în mun-

că” şi „reducerea realizărilor proprii” este o corelaţie semnificativă, dar nega-

tivă şi cu valoare mică. Chiar dacă valoarea corelaţiei este mică, putem afirma 

că cu cât nivelul insatisfacţiei în muncă este mai mare, cu atât nivelul realizări-

lor proprii este mai mic. Între insatisfacţia în muncă şi epuizarea emoţională, 

precum şi între insatisfacţia în muncă şi depersonalizare sunt corelaţii positive, 

medii. Deci există o legătură între insatisfacţia în muncă, epuizarea emoţională 

şi depersonalizarea.  

Pentru a identifica care este relaţia dintre componentele satisfacţiei în 

muncă şi componentele arderii emoţionale, am aplicat coeficientul de corelaţie 

Bravais-Pearson (r). S-au obţinut corelaţii semnificative între: conducere şi 

relaţii interpersonale – epuizare emoţională: r = 0,245 (p = 0,007); conducerea 

şi relaţii interpersonale – depersonalizare: r = 0,182 (p = 0,04); organizare şi 
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comunicare – epuizare emoţională: r = 0,281 (p = 0,002); organizare şi comu-

nicare – depersonalizare: r = 0,377 (p = 0,000); organizare şi comunicare – 

reducerea realizărilor proprii: r = -0,212 (p = 0,02). Între conducere, relaţii 

interpersonale şi epuizarea emoţională şi între conducere, relaţii interpersonale 

şi depersonalizare sunt corelaţii pozitive cu valori mică şi, respectiv, medie. 

Între organizare, comunicare şi epuizare emoţională şi depersonalizare la fel 

sunt corelaţii pozitive cu valori medie şi, respectiv, mare, ceea ce la fel ne per-

mite să afirmăm că există o legătură între aceste variabile. Între organizare, 

comunicare şi reducerea realizărilor proprii este o corelaţie semnificativă, dar 

negativă şi cu valoare mică. Cu toate acestea, putem afirma că, cu cât nivelul 

organizării şi comunicării este mai mare, cu atât nivelul realizărilor este mai 

mic. Faptul că nu a fost stabilită nici o corelaţie semnificativă între remunerare, 

promovare şi componentele epuizării emoţionale se datorează cauzei că persoa-

nele care merg în domeniul pedagogic o fac deseori din pornire ideală, şi nu 

materială. Compensaţia pe care o aşteaptă ei pentru munca depusă constă, de 

cele mai multe ori, în cunoştinţele şi recunoştinţa elevilor săi, şi nu în salariu.  

În concluzie, putem să afirmăm că legătura dintre satisfacţia în muncă şi 

arderea emoţională este destul de evidentă şi importantă pentru a fi neglijată. 

Respectiv, insatisfacţia în muncă poate determina dezvoltarea arderii emoţio-

nale la cadrele didactice universitare şi există corelaţii semnificative între 

componentele ei şi cele ale epuizării profesionale.  
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CONCEPTUL DE SINE FALS ŞI SPAŢIUL  

DE FORMARE AL PSIHOLOGULUI 

Zinaida BOLEA 

Alegerea profesiei de psiholog reprezintă un moment existenţial marcat 

de o combinaţie de factori conştienţi şi inconştienţi. Fiecare psiholog care 

decide să se dedice activităţii de consiliere sau psihoterapie este obligat să 
reflecteze asupra motivelor care îl determină să aleagă aceste domenii. Ase-

menea reflecţii sunt importante, deoarece consilierea şi psihoterapia presu-

pun, în primul rând, interacţiunea a două persoane – clientul şi psihologul. 
Chiar dacă această interacţiune are loc într-un spaţiu securizat de specificul şi 

cadrul profesional, psihologul poate aduce uneori în acest cadru propriile 
probleme şi conflicte neelaborate. Dacă acest lucru se întâmplă, unul dintre 

riscurile majore îl constituie jucarea/rejucarea propriilor conflicte psihologice 

în relaţia cu clientul.  

Motive conştiente în alegerea profesiei de psiholog 

În urma discuţiei cu studenţii asupra acestui subiect, aceştia au invocat 

următoarele motive conştiente în alegerea profesiei de psiholog şi, implicit, a 
studiilor la facultatea de psihologie: 1) psihologia oferă posibilitatea cunoaş-

terii de sine, a extinderii spaţiului psihic; 2) psihologia este o profesie nece-
sară/solicitată pe piaţa muncii; 3) studiile la facultatea de psihologie oferă 

accesul la un nivel mai ridicat de cultură psihologică etc.  

În urma acestor sondaje realizate ad-hoc în cadrul prelegerilor, am cons-
tatat că motivaţia privind cunoaşterea de sine este prioritară în lista motivelor 

enunţate de studenţii la psihologie. Multiplele demersuri psihometrice şi 

introspective întreprinse de studenţi pe parcursul studiilor confirmă dorinţa 
acestora de autocunoaştere. Întrebarea care ne interesează este în ce măsură 

studentul la psihologie şi, în continuare psihologul care va deveni, reuşeşte să 
atingă acest obiectiv. Până unde poate ajunge un psiholog în procesul cunoaş-

terii de sine? Îi vor fi utile studiile de psihologie și statutul de psiholog sau, 

din contra, acestea îl vor încorseta într-o defensă intelectualistă care va fi 
întărită şi menţinută de statutul de „specialist în domeniul psy”. 

Motive inconştiente în alegerea profesiei de psiholog  

Referindu-ne la motivele inconştiente în alegerea profesiei de psiholog, 
ne permitem să invocăm doar câteva ipoteze identificate în literatura de 

specialitate de sorginte psihanalitică: 1) interesul pentru psihologie ca rezultat 
al asumării inconştiente a rolului de psihoterapeut pentru unul dintre membrii 

familiei într-un context familial traumatizant; 2) atracţia faţă de o anumită 

componentă narcisică a acestei profesii; 3) motive hipercompensatorii ce 
derivă din propriile conflicte psihice neelaborate. 

Aceste motive inconştiente nu vor deveni problematice pentru profesia de 

psiholog în cazul în care va fi posibilă analiza lor în travaliul descoperirii 
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propriei personalităţi. Acestea devin periculoase doar dacă psihologul se 

afiliază atitudinii „Eu sunt OK, celălalt (clientul/pacientul/persoana care nu 

are studii psihologice) nu este OK”.  

Conceptul de „sine fals”  

Conceptul de sine fals a fost elaborat de D.Winnicott și este prezentat în 

descrierea autorului ca o antonimie a sinelui adevărat. Ultimul se dezvoltă ca 

urmare a gestului şi reacţiei spontane exersate în copilăria timpurie. Sinele 

fals derivă dintr-o „aparentă supunere la erorile şi inadecvările mediului”, iar 

manifestarea lui clinică centrală ar fi sentimentul de zădărnicie al vieţii. 

Conceptul de sine fals ne permite să abordăm problema cunoaşterii de sine 

prin analiza felului în care individul se percepe ca fiinţă care este impusă la 

un moment al existenţei să-şi evalueze calitatea esenţei sale umane. Winnicott 

leagă etiologia sinelui fals de relaţia mamă–bebeluş, în special, de capacitatea 

mamei de a fi „suficient de bună” pentru a nu inhiba ceea ce reprezintă sinele 

adevărat – gestul spontan și ideea personală [3].  

Analizând parcursul psihanalizei ne întrebăm dacă la începuturile sale 

psihanaliza putea favoriza menţinerea unui sine fals la psihanalist (perioada 

când se vorbea doar de transfer, nu şi de contratransfer)? S.Freud intuiește 

realitatea contratransferului şi deja în 1910 în lucrarea Şansele viitoare ale 

terapiei psihanalitice îl descrie ca pe o influenţă pe care o exercită pacientul 

asupra sentimentelor inconştiente ale analistului său, iar pentru ca medicul să 

poată identifica și stăpâni în interiorul său contratransferul, recomandă 

acestora să întreprindă o analiză personală [1]. Elaborările ulterioare ale con-

ceptului sunt de mare amploare, încât se ajunge la demersuri conceptuale de 

ultimă oră în care se propun schimbări aproape paradigmatice: „transfer al 

analistului” în locul „contratransferului”. Putem spera că aceste evoluţii con-

ceptuale au diminuat opacitatea psihanaliştilor asupra acestor realităţi psihice. 

Dar, care este situaţia în alte domenii unde analiza personală nu este o 

condiţie obligatorie a formării? Evident, s-ar putea replica faptul că conceptul 

de sine fals reprezintă doar o realitate psihanalitică, şi nu una universală. 

Sine fals şi intelectualizarea 

Donald Winnicott (1960) menţionează că pericolul apare dintr-o posibilă 

conlucrare dintre minte şi sinele fals, iar acest risc se manifestă mai frecvent 

la individul cu un potenţial intelectual ridicat. Winnicott spune: „Lumea 

poate observa un înalt grad de succes academic și poate găsi greu de crezut 

tulburarea foarte reală a individului în cauză care se simte cu atât mai 

«inautentic» cu cât este mai plin de succes” [3]. Intelectualizarea este des-

crisă drept un mecanism de apărare prin care subiectul recurge la abstracţie şi 

generalizare în confruntarea cu o situaţie conflictuală care l-ar angoasa prea 

tare pe subiect dacă acesta ar recunoaşte că este implicat personal [2]. Am 

putea presupune că „conlucrarea” dintre aceste două realităţi psihice – sinele 
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fals şi intelectualizarea, poate să se regăsească uneori în spaţiul formării 

psihologilor şi în spaţiul profesional al psihologilor.  

Reflecţii şi concluzii  

Analiza surselor teoretice şi a realităţilor din spaţiul profesional ne de-

monstrează că psihologia este o profesie care se învaţă nu doar prin memo-

rarea şi analiza conceptelor, dar presupune şi trecerea acestor concepte prin 

sine, prin propria personalitate şi propriile trăiri.  

De aceea, spaţiul universitar se regăseşte în postura de a oferi anumite 

condiţii pentru aprofundarea procesului de autoanaliză, prin care studentul să 

aibă acces la propriul spaţiu psihic, să înveţe şi în interiorizeze exerciţiul 

reflecţiei. 

La rândul său, spaţiul profesional postuniversitar este invitat să abordeze 

problema psihoterapiei/consilierii personale şi/sau a supervizărilor focusate în 

mod special pe dimensiunea relaţiei psiholog–client.  

Aceste două condiţii enunţate ne invită la reflecţii asupra altor realităţi 

caracteristice procesului de instruire şi formare profesională care vor permite 

descoperirea şi valorificarea vocaţiei de „specialist în domeniul psy”. 
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COMPETENŢA DE CONSILIERE PSIHOPEDAGOGICĂ: 

ABORDARE TRANSDISCIPLINARĂ 

Valeria PASCARU-GONCEAR 

Analiza diferitelor dispute pe tema activităţii cadrelor didactice ne-a per-
mis să identificăm o tendinţă evidentă către expansiunea profesionalismului 
didactic. Documentele de politică europeană subliniază faptul că profesorii, 
cadrele didactice, formatorii devin factori activi ai procesului de învăţământ 
şi de educaţie pe parcursul întregii vieţi, învaţă împreună cu cei pe care-i 
învaţă şi se perfecţionează permanent. Din perspectiva problemei noastre, 
vom cerceta natura informaţiilor pe care se fundamentează statutul profesio-
nal al cadrelor didactice, precum şi măsura pe care o are impactul evaluării 
competenţelor acestora asupra formării lor profesionale. Astfel se pune 
problema formării profesorilor capabili să ofere modele de conţinutcucaracter 
inter- sau transdisciplinar. 

Preocupările faţă de formarea şi/sau dezvoltarea profesională a cadrelor 
didactice a început să se impună odată cu cea de-a doua jumătate a anilor 
1990, fiind susţinută de impulsuri provenind din partea Băncii Mondiale, 
UNESCO etc. Ideea „educaţiei pentru toţi” – sau, mai bine spus, a educaţiei 
adaptate nevoilor fiecărui elev – este orientată spre competenţa pedagogului 
de adaptare la diversitatea subiecţilor, de sprijinire a achiziţiilor acestuia, de 
motivare pentru obţinerea de performanţe superioare şi dezvoltarea de capaci-
tăţi pentru educaţia permanentă [2]. 

Implicarea, seriozitatea şi buna pregătire psihopedagogică şi de speciali-
tate a cadrelor didactice sunt factori esenţiali în determinarea reuşitei şcolare 
a elevilor. Între rolurile pe care le pot juca dascălii: profesor – resursă, tutore, 
consultant, profesor de sprijin, există o legătură determinată de nevoia unei 
intervenţii în clasă şi în afara acesteia pentru a sprijini rezolvarea problemelor 
elevilor. Complexitatea finalităţilor educaţionale presupune îmbinarea orelor 
de dirigenţie cu activităţile educative extracurriculare şi extraşcolare depăşind 
cadrul limitat al unei ore pe săptămână. Strategiile de realizare a acestor acti-
vităţi, diferite de cele ale activităţii de predare-învăţare, ţin de tematica pro-
pusă şi de obiectivele cărora li se subordonează, fiind totodată expresia perso-
nalităţii şi a creativităţii fiecărui profesor [1]. 

Aceste incursiuni cu caracter teoretico-descriptiv ne-au permis dezvolta-
rea unei abordări proprii a elementelor constitutive care contribuie la contura-
rea atributului de profesionalism al cadrelor didactice. De asemenea, am 
înaintat premisa conform căreia succesul procesului de convergenţă euro-
peană nu este posibil fără aderarea la un profil profesional care să îi permită 
profesorului să răspundă, în mod adecvat, noilor provocări şi cerinţe formu-
late de societatea contemporană.  

Acest profil profesional reprezintă cadrul de referinţă pentru completarea 

profilului de competenţe al cadrului didactic cu o nouă competenţă – compe-
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tenţa de consiliere psihopedagogică. Ea conferă o mare flexibilitate compor-

tamentului didactic, favorizând o adaptare rapidă şi uşoară la cerinţele unei 

situaţii educative. Activitatea cadrelor didactice în acest domeniu de compe-

tenţă, ar trebui susţinută printr-un continuum profesional al învăţării de-a 

lungul întregii vieţi care include: formarea iniţială, integrarea în profesie şi 

formarea continuă.  
Analizând funcţiile şi sarcinile cerute unui profesor cu competenţă de 

consiliere psihopedagogică, putem constata că acesta va trebui în final să 

devină, după caz (simultan sau succesiv): educator, confident, bun ascultător, 
facilitator, mediator, formator, manager, negociator, mentor etc. Învăţarea 

modului de a-şi modifica cogniţiile şi comportamentul în funcţie de context 

sau situaţie pentru a se adapta şi încadra mai eficient în societate, de a stabili 
relaţii cu ceilalţi, de a dobândi şi opera cu tehnici de soluţionare a conflictelor 

inter- şi intrapersonale, se realizează prin aportul nemijlocit al profesorilor şi 
educatorilor. Ele se dezvoltă pe parcursul şcolarităţii prin activităţile de 

instruire-educare şi activităţile de consiliere psihopedagogică. Aceste două 

activităţi au scopuri comune: acordarea de sprijin şi ajutor celor aflaţi în 
procesul de instruire-învăţare [3]. 

Apare întrebarea, nu ar fi oare mai eficientă munca profesorului dacă 

acesta ar avea competenţele de consiliere psihopedagogică? În lipsa acestora, 
activitatea sa în clasa de elevi poate deveni nu doar ineficientă, inutilă, dar şi 

dăunătoare în cazul când alegerea metodelor şi tehnicilor de lucru nu este în 
conformitate cu disponibilităţile elevilor.  

Profesorul modern nu mai este cel ce propune elevilor un anumit mod de 

înţelegere a ştiinţei, nu este cel care indică ce e mai bine şi mai eficient din 
punctul său de vedere, ci este persoana care propune metode şi tehnici prin 

care elevul, în dependenţă de necesităţile sale şi de personalitatea sa, le va 

asimila, în manieră proprie. Este foarte important ca profesorul să fie preocu-
pat de traseul individual al fiecărui elev, ajutându-l să-şi dezvolte personalita-

tea prin valorificarea la maximum a potenţialului intelectual. Deci, în activi-
tatea sa, el va porni de la premisa că fiecare elev are o serie de disponibilităţi 

ce trebuie actualizate, iar el, profesorul, este cel ce va ajuta elevul să-şi con-

ştientizeze aceste disponibilităţi pe care le va valorifica în activitatea sa [1]. 
Unii ar putea să neglijeze rolul competenţei de consiliere psihopedagogică 

pentru profesori susţinând că există specialişti: psihopedagogi, psihologi, 

asistenţi sociali care îşi desfăşoară activitatea urmărind aceleaşi scopuri. 
Bineînţeles că este un adevăr pe care nu dorim să-l contestăm, dar pe cât de 

eficientă va fi activitatea câtorva psihopedagogi sau psihologi într-o şcoală în 

care învaţă, cel puţin, de 10 ori mai mulţi copii, care necesită grijă şi recepti-
vitate atunci când au nevoie de susţinere? Iar realitatea este aceea că doar o 

mică parte dintre cei mai îndrăzneţi se adresează psihologului sau specialistu-
lui. De aceea accentul cade primordial pe activitatea pedagogului şi receptivi-
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tatea acestuia la nevoile elevilor săi care ar putea interveni pentru a preîntâm-

pina apariţia problemelor sau pentru a-i orienta spre specialistul necesar. Ma-

nifestându-şi cu precădere în mediul şcolar competenţa de consiliere psi-
hopedagogică, profesorul este implicat în activitate cu o echipă interdiscip-

linară: psihologul, reprezentanţii diferitelor instituţii, diriginţii, metodiştii etc.  

Un alt aspect important al necesităţii dezvoltării competenţelor de consi-

liere psihopedagogică la profesori ar fi acela că un astfel de specialist va rea-

liza activitatea în cadrul orelor la disciplină, va comunica cu elevii şi va con-

tribui la autocunoaşterea şi valorificarea resurselor acestora astfel încât numă-

rul elevilor anxioşi, cu nereuşită şcolară sau cu alte probleme de personalitate 

va scădea simţitor.  

Unui profesor cu competenţă de consiliere psihopedasgogică îi pot fi atri-

buite o serie de însuşiri cum ar fi: curajul, prudenţa, tăria de caracter, lucidi-

tatea gândirii, robusteţea intelectuală, decizia de a acţiona [4]. Este foarte 

important ca el să stăpânească arta conversaţiei, ceea ce i-ar scoate în eviden-

ţă nu doar nivelul de informare, inteligenţa, ci şi calităţile sale umane care-l 

vor face atractiv pentru persoanele cu care comunică. Arta conversaţiei presu-

pune aptitudini specifice pe care profesorul cu competenţe de consiliere psi-

hopedagogică şi le modelează pe măsură ce dobândeşte experienţă.  

Pregătirea profesională a cadrelor didactice este un proces de instruire pe 

parcursul căruia candidaţii dobândesc cunoştinţe teoretice şi practice, necesare 

desfăşurării activităţii lor curente. Deoarece dezvoltarea competenței de con-

siliere psihopedagogică este un proces complex, el nu poate fi realizat intuitiv 

sau după simţul comun, încorporând cunoştinţele, abilităţile şi atitudinile ce 

pot fi formate pe parcursul anilor de studii la universitate, prin intermediul 

cursurilor din domeniul psihopedagogic care se predau la toate facultăţile şi 

prin disciplina consiliere psihopedagogică. 

Problema dezvoltării acestei competenţe este prioritară, deoarece un pro-

fesor cu competenţă de consiliere psihopedagogicăpe lângă faptul că devine 

mai eficient în activitatea sa didactică, poate să realizeze cu succes şi alte 

aspecte importante, cum ar fi: autocunoaşterea, echilibrarea raportul dintre 

aspiraţii, capacităţi, posibilităţi ale elevilor; prevenţia inadaptării şcolare; re-

ducerea problemelor emoţionale; colaborarea cu specialistul psihopedagog. 
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FACTORII ADAPTĂRII ŞCOLARE 

Carolina PLATON, Zada BADARNIE 

Adaptarea elevului la şcoală depinde de o multitudine de factori şi de 
interacţiunea lor permanentă. Anumiţi factori sunt intrinseci, alţii sunt ine-

renţi diferitelor medii în care se află elevul sau pe care va trebui să le înfrun-

te: familia, principala bază de „construire” a personalităţii; şcoala, locul de 
actualizare şi dezvoltare a capacităţilor sale intelectuale, afective, sociale şi 

de achiziţii a cunoştinţelor; societatea, în care el va trebui să se integreze. 

Cercetările realizate în diverse ţări demonstrează influenţa acestor factori 
asupra calităţii şcolarităţii elevului. În această ordine de idei, cunoaşterea 

experienţei ţărilor avansate prezintă un deosebit interes. 
În ultimele decenii, cercetările realizate în diverse ţări au încercat să 

sesizeze rolul şcolii în dificultăţile, deseori de nedepăşit, întâmpinate de 

şcolarul ciclului primar. Aceste cercetări au permis să fie relevaţi anumiţi 
factori pedagogici, care pot sta la originea repetenţiei şi a eşecului şcolar 

observat [1]. 

A. Calitatea condiţiilor pedagogice. Studiul diferenţial al progresului şco-
lar în funcţie de tipul şcolii frecventate, realizat de Zazzo, arată o cotă foarte 

scăzută de repetenţie (2-3%) la elevii care beneficiază de un material pedago-
gic abundent şi de calitate, de o susţinere pedagogică mai eficace, cum ar fi, 

de exemplu, prezenţa studenţilor-stagiari care creează acest material şi dub-

lează acţiunea pedagogică a titularilor. În această ordine de idei, instituirea 
„zonelor de educaţie prioritară” a permis aplicarea unui număr de măsuri care 

contribuie la o diminuare a cotei de repetare a clasei. Aceste măsuri sunt: flexi-

bilitatea în aplicarea programelor; proiecte şcolare privind acordarea ajutorului 
în realizarea lucrului pentru acasă, complementar acţiunii profesorilor; recurge-

rea la personalul socioeducativ pentru a facilita raporturile şcoală–familie; 
organizarea activităţilor extraşcolare. Implementarea acestor măsuri se înscrie 

în constatarea unei considerabile diminuări a cotei repetenţiei [4]. 

B. Programele şi metodele. Cercetările psihopedagogice franceze, începând 
cu lucrările lui Piaget asupra stadiillor de dezvoltare cognitivă a copilului, 

pun în evidenţă decalajul existent între conţinutul programelor şi capacităţile 

intelectuale ale majorităţii elevilor. Astfel, cercetările arată necesitatea pentru 
elev de a accede la stadiul gândirii formale pentru a fi capabil să asimileze 

noţiunile de subiect, obiect, atribut. S-a stabilit, de asemenea, că este nevoie 
de un Coeficient Intelectual de nivel mediu pentru a urma ritmul învăţării 

lecturii impuse de şcoală. Or, e lesne de înţeles ce se întâmplă, în acest caz, 

cu copiii dotaţi cu un Coeficient Intelectual de limită a zonei de normalitate. 
Studii mai recente relevă existenţa relaţiei dintre învăţare şi ritmul dezvol-

tării copilului (înălţime, greutate, coordonare senzoriomotorie, sistem de co-

municare nonverbală, limbaj etc.), la care se adaugă influenţa socioculturală a 
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familiei. În acelaşi timp însă şcoala fixează o vârsta „normală” în raport cu 

toţi elevii [1]. 

Numeroşi autori au semnalat şi decalajul existent între practica şcolară 

şi metodele indicate de psihologia copilului şi cercetările psihopedagogice, 

care remarcă necesitatea de a le baza, în şcoala primară, pe observaţie şi 

experimentare realizate de elev. Mai ales metodele de învăţare a lecturii au 

fost obiectele unor critici aprigi. Revard a realizat un studiu realizat de 

savanţii francezi asupra procentajului de eşec la lectură în 3 clase pregăti-

toare (6-7 ani), care verifica o serie de variabile precum tipul de populaţie, 

nivelul sociocultural, competenţa învăţătorului, a demonstrat că anume com-

petenţa învăţătorului este variabila cea mai importantă care explică procen-

tajul eşecului şcolar [2]. 

C. Învăţătorul şi relaţia educativă. În abordarea psihanalitică (curent care 

a avut o influenţă destul de mare în interpretările psihologiei şcolare fran-

ceze) relaţia educativă care se instaurează între elev şi profesor se înscrie într-

un dublu registru: conştient, cel al comunicării interpersonale, şi inconştient, 

cel al afectelor şi fantasmelor. Prin natura sa relaţia pedagogică este o relaţie 

transferenţială. În relaţia elev–învăţător, copilul retrăieşte inconştient expe-

rienţele copilăriei sale, legate de imaginile parentale, dar şi de conflictele mai 

recente. Or, el va deplasa asupra persoanei învăţătorului emoţiile, sentimen-

tele simţite vizavi de imaginile parentale, va proiecta o parte din idealul său. 

Copilul care percepe învăţătorul ca un substitut al autorităţilor familiale îl va 

aborda cu atitudinile şi comportamentele stabilite deja cu părinţii. Repetarea 

conflictelor interne ale elevului în relaţia pedagogică determină natura trans-

ferului care poate fi pozitivă sau negativă. Însă, oricare ar fi natura sa, elevul 

va suscita întotdeauna fenomene de contratransfer la pedagog. Aceste reacţii 

afective inconştiente ale învăţătorului ca răspuns la transferul elevului se vor 

repercuta, la rândul lor, asupra relaţiei pedagogice pentru a o consolida sau a 

o slăbi. Are loc un proces circular inconştient care influenţează dezvoltarea 

personalităţii copilului. Dar acesta nu este singurul pol influent în această 

relaţie duală: învăţătorul învaţă pe alţii ceea ce este el. Anume gradul de ma-

turitate afectivă a învăţătorului va determina calitatea relaţiei pe care o stabi-

leşte el cu elevul. Or, profesorul este confruntat cu 2 copii: elevul-copil, care 

îi este încredinţat, şi copilul refulat în el însuşi. Deseori, instruirea profeso-

rului, fără ca el să fie conştient, poartă amprentele transferului asupra elevului 

a propriei sale copilării. Şi copilul care posedă puterea de a pătrunde adultul 

în partea „arheologică” a persoanei sale, va „deranja” învăţătorul imatur din 

punct de vedere afectiv, care nu va putea reacţiona decât în mod defensiv. 

Relaţia educativă riscă atunci să se deruleze într-un mod conflictual, întot-

deauna defavorizantă pentru copil. Multe blocaje, inhibiţii şcolare se situează 

la acest nivel. 
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Motivaţiile inconştiente ale alegerii profesiei pot, uneori, să constituie o 

altă sursă de dificultăţi relaţionale. De exemplu, învăţătorul care, prin alege-

rea profesiei sale, caută să evite confruntarea cu lumea adulţilor poate recur-

ge, în mod excesiv, la manifestări de autoritate pentru a-şi masca sentimentul 

de insecuritate sau, din contra, să adopte o atitudine de supraprotecţie care-1 

va confirma în poziţia sa de adult. Moreau, bazându-se pe un şir de lucrări, 

analizează ceea ce poate „să fie jucat”, la nivel imaginar, de profesor în 

cadrul relaţiei pedagogice. Actul pedagogic permite învăţătorului să trăiască 

o imagine parentală „bună”, distribuind griji şi atenţie „elevilor-copii”. Por-

nind de la această poziţie imaginară de „bun părinte”, învăţătorul nu poate 

concepe sarcina sa pedagogică decât printr-o deplină consacrare. El îşi rezer-

vă dreptul de a cere o supunere totală a elevilor autorităţii sale. Dacă cineva 

dintre elevi refuză această supunere, el riscă să devină obiectul unei agresivi-

tăţi inconştiente din partea pedagogului. La nivelul câmpului educativ, 

aceasta se manifestă ca o rigiditate a atitudinilor pedagogice tradiţionale. 

„Înainte de a merge la copil, trebuie să cobori în sine”, recomandă psihana-

liştii. Capacitatea profesorului de a guverna relaţiile imaginare care se raportă 

la personajele semnificative ale propriei sale copilării (părinţi, educatori), de 

a controla contraatitudinile sale faţă de elev depinde mult de formarea sa, 

formare care, după părerea psihanaliştilor, trebuie să includă, în mod necesar, 

şi inconştientul [4]. 
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THE ROLE OF EFFECTIVE USE OF ICT FOR EDUCATION,  

WITH REGARD TO THE TEACHING LEARNING PROCESS 

Efrat BARANETZ 

Hovav Elementary School in Bney Zion, Israel 

The penetration of ICT into education. Education is a socially intended 

activity. Quality education has traditionally been associated with teachers 

having high levels of personal contact with learners.In contrast, the use of 

ICT in education is a more student-centered process. Therefore, with the 

world of educationcurrently undergoing a massive change as a result of the 

digital revolution, the role of ICT in education is becoming more and more 

important. These new technologies create learning opportunities that 

challenge traditional schools [2]. 

According to UNESCO [13] information and communication technology 

(ICT) may be regarded as a combination of 'informatics technology' with 

other related technology, specifically communication technology. ICTs have 

the potential to innovate, accelerate, enrich, and deepen skills, to motivate 

and engage students, to help relate school experience to work practices, 

create economic viability for future workers, as well as strengthening 

teaching and helping schools change [3,7]. 

Collins & Halverson [2] claim that the central challenge is whether 

current schools will be able to adapt and integrate the new power of 

technology-driven learning, for the next generation of public schooling.  

Few educational researchers criticize the non-connected learning to the 

complex reality, and the reality of teaching the facts of life, as something 

closed and defined which cannot be appealed and re-investigated[11]. Koren 

(in [6]) believes that opening the door to innovation ICT and technology, still 

requires face to face dialogue.  

Social aspects of learning environments using ICT. Prensky [10] 

coined the term "digital natives" in 2001, distinguishing them from "digital 

immigrants". The first born or behave as if they were born into the age of the 

Internet, and the other came to the Internet and the digital world only after 

they acquired habits and customs that characterized the culture prior to the 

digital age (Davidson, in [6]). Social presence is an important antecedent to 

collaboration and critical discourse because it facilitates achieving cognitive 

objectives by instigating, sustaining, and supporting critical thinking in a 

community of learners [5].  

The contribution of ICT to quality in teaching and learning. Dellit [4] 

presents six aspects of improvement in which ICT can contribute to quality in 

teaching and learning: Cognition, Pedagogies, Convergence, Alignment, 

Data, and Culture. 



126 

Moreover, Scrimshow [12] claims that much of the reviewed literature 

appears to be concerned with evaluating the contribution of ICT to "student 

centered' teaching and learning, while Gibson (in [12]) observes that the 

majority of teachers tend to prefer to use a variety of "teacher centered" 

model. Ertmer et al. (in [12]) identified three levels of teachers' computer use: 

1. As a supplement to the curriculum. 

2. As a reinforcement or enrichment to the curriculum. 

3. As a facilitator for an emerging curriculum. 

In suggesting strategies for supporting teacher development in the use of 

ICT, Scrimshow [12] divides them into two main areas: school-based and 

externally supported strategies, which will be discussed later. 

How to evaluate the effectiveness of ICT in teaching. Paiano [9] claims 

that since the use of ICT does not automatically improve the quality of 

teaching and learning, it is necessary to constantly evaluate how effective the 

use of ICT in the classroom really is.PISA has shown that evaluation creates 

a high level of responsibility among teachers and students which in turn 

produces better results.  

BECTA [1] presents five useful indicators which help decide whether 

ICT is of benefit to teaching and learning or not: 

1. ICT is of little effect if used in a traditional teaching environment. 

2. The teacher plays a vital role in making ICT effective, and must be a 

facilitator who sets out clear didactic objectives. 

3. ICT works best in a collaborative classroom where problem solving is 

involved. 

4. ICT works when it is used regularly and in many subjects. 

5. The users of ICT must believe in it, especially the teacher. 

Conclusion. In this essay, I presented the potential of ICT in education 

and the challenges to adapt and integrate it into the teaching-learning process. 

I also examined the implementation of ICT and its learning environments 

focusing on the social aspects. The contribution of ICT to quality in teaching 

and learning was viewed, and different ways to evaluate the effectiveness of 

integrating ICT in teaching was examined. 
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LEADERSHIP AND EXCELLENCE IN SCHOOL 

Miri GIL,Valentina BODRUG-LUNGU 

Introduction. There are evident differences between schools (and their 

management) defined as ineffective, and those which are expert and 

excellent. Schools with ineffective and unskilled principals simply do not 

function as they should. They operate ineffectively and in a disorderly 

manner in their human climate, and of course – have lower standards of 

student achievement. In most cases, the teachers do not provide full return for 

their teaching day. Other possible problems: student absences, lack of 

discipline and violence, as well as tension and disagreements in the 

interpersonal relationships among the staff, or between them and the 

inspectors. Parents may feel disconnected from what is happening in the 

school. 

In contrast, effective schools meet all these, and additional, standards to a 

satisfactory degree. They function well. And these excellent schools exceed 

the expectations for “achieving the required level”. Their students go further 

and their teachers usually work harder than what is expected from them. 

Sergiovanni (1984) believes we must first focus on school principals, so 

as to promote and nurture school excellence [3]. The involvement of school 

principals is very important regarding cooperation, selecting outstanding 

students, and particularly, in their commitment to set nurturing excellence as 

a primary vision. Principals must do the following to be defined as nurturing 

excellence: 

 Believe in a vision and goals for nurturing excellence; 

 Be capable of forming teams of teachers from a wide and varied range 

of fields; 

 Examine the needs of the population of outstanding students; 

 Harness interested parties and central bodies in the surrounding 

community; 

 Create commitment among everyone to succeed at their task. 

School principals who are capable of committing themselves to carrying 

out key actions for which they take personal responsibility for guaranteeing 

success, such as: declared willingness to participate in the programs, 

personally leading the programs, effective and intelligent appointment of a 

coordinator for school excellence, setting aside effective time within the 

school schedule for topics studied within the programs, appointing teachers 

with suitable goals to teach and specialize in these programs, ability to make 

high-level and proven demands from the teachers regarding the programs and 

their obligation to take courses on the subject, while working in the field and 

on a permanent basis. 
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Characteristics of principals who nurture excellence in Israel and 

worldwide. These principals are like leaders who infuse their schools with a 

sense of human drama, allowing people to rise above their daily routine. 

They are blessed with the talent to discern the significance of what the group 

is doing or capable of doing. They have a sense of the dramatic possibilities 

which most situations incorporate, and the ability to push people forward 

beyond the mundane, to burst out of the box to something more vibrant and 

daring. Symbolic leaders who are capable of transmitting their vision 

verbally or by personal example. They utilize easy to remember lingual 

symbols with the power to arouse emotion, originality and freshness. These 

efforts create opportunities for the other people in the school to feel this 

vision and adopt their own sense of purpose and goals, and to experience 

greater participation in control over the school activities. 

Fullan (1997) notes that school principals who participate in the process 

of change need to concern themselves not only with their own school’s rapid 

progress, but also with that of the other schools. Successful educational 

reform on a national scale requires gradual advancement, and not gaps in the 

progress between schools [2]. Positive national reform must not nurture 

competition between school principals, as has often occurred in school 

districts in Great Britain, but ensure cooperation between principals in the 

same region. 

The principal, like the leader, is involved with building the heritage: he 

creates forms and teaches the “legends of the place,” which mark the 

uniqueness of the school within the culture around it. The closest term which 

seems to fit this context is a “tribe”. The leader’s activity is connected with 

the cultural forces, and includes expressing the school’s objectives and 

mission, the socialization of new members into its unique culture, 

reinforcement of stories of the past, tradition, myths and beliefs, explanations 

of “how things work with us”, the development and presentation of a system 

of symbols which have been designed and integrated over the years, and 

awarding prizes to those presenting and promoting the school’s singular 

culture. 

The power of such a cultural leadership connects the students, teachers 

and others as a group of believers, to the point of honor and admiration for 

the school’s work and goals, which are not at all distant from the ideological 

system devoted to a sacred mission. All those who become members of this 

strong and connective culture benefit from opportunities to enjoy feelings of 

personal importance and significance. Their work and lives become filled 

with new vitality, which is full of meaning, as well as a broader sense of 

identity: this is a feeling of belonging to something special. All these 

circumstances arouse great motivation and organizational commitment to 

the school. 
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The foundations of successful leadership. The most successful school 

leaders are those who are open-minded and willing to learn from others. 

Their thinking is flexible within a framework of core values and they are 

characterized by sticking to their goals, expecting high-level motivation from 

the staff, commitment, study and being infused with the wish for everyone to 

reach high levels of achievement, great stamina and optimism. Effective 

leadership arouses motivation and commitment among school staff members, 

since if it doesn’t, it may reduce the required effectiveness. Therefore, 

leadership like this requires particular character traits. 

The character traits associated with successful leadership (according to 

the National College for School Leadership): 

 Optimism and a positive temperament. 

 Developmental orientation (organizations and people with the ability 

to improve and capable of improving). 

 A firm ethical conscience – schools are intended to serve children and 

students and allow them to grow and improve as learners and as players in 

society. 

The values required for successful leadership. Flintham (2003) 

demonstrates that successful leadership requires values, some kind of core 

values which will serve as an ethical compass for work [1]. A successful 

leader must be guided by the values incorporated in the vision which he 

developed for his school. 
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IMPACT OF CURRICULUM ON THE ACHIEVEMENTS 

OF STUDENTS IN ISRAEL 

Orly NISSEL, Valentina BODRUG-LUNGU 

In 1996, a curriculum was written in the science subject. Teachers studied 

advanced studies but not out a compulsory policy but on the basis of a desire 

to study advanced studies and to accumulate rewards, which are equal to 
money in salary.The teachers' science staff has written lesson drafts and 

collections on various subjects according to the character of the group which 

has been formed in every school and according to the interest of the staff. A 
situation has been created that all the schools in the country have taught 

different subjects, at a different level if any there were schools that did not 
teach science at all). The difference was great and the subjects taught were 

according to the tendency of the teacher. This is according to the field of 

knowledge which the teacher has taught and dealt with: biology, chemistry or 
physics. As a result of the lack of uniformity and from neglect of the subject, 

which is a reduction of hours and a removal of science from the order of 

national importance, the grades of the Israeli students both on the national 
level and also on the international level, have worsened. The achievements in 

the national and international tests decreased from the high places and lagged 
far behind the first places. Prof. Ruth Zuzovski – a lecturer and researcher in 

the unit for Research and Assessment in the Ministry of Education, has 

written articles dealing in the view of a curriculum in sciences, on 
perspectives of teaching and curricular orientations of experienced and 

inexperienced teachers [1]. The International Organization for Assessment of 

Educational Achievements IEA has operated from the end of the 50's. It is 
characterized by execution of assessment actions with respect to the official 

curricula in the various states.  
In addition to all the problems in the subject of science it has been evaluated 

that the number of girls who have chosen the subjects of science for matriculation 
is low in comparing to the number of boys who have chosen these subjects – 
chemistry, physics, biology, biotechnology, which over the years have become 
"masculine subjects". One should remembers that there is much importance in 
the emphasis and study of these, as they constitute a basis for the future 
generation of science of the state of Israel dealing with research and science in 
the various fields, in which the state of Israel has led over many years and 
wants to continue this way. Science 2009, increased the budget of the Ministry 
of Education. In this framework the Minister worked towards the reinforcement 
of the core subjects. Through his actions he has allocated thousands of study 
hours in mathematics, sciences and mother tongues. As a result of a political 
change and change in the educational conception in March 2009, the situation 
has changed regarding the teaching of sciences in Israel.Science subject has 
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become one of the core subjects which are taught compulsorily in all the 
schools in the country (the additional core subjects are – mathematics, language 
and physics). An interim document has been written as a prototype document, 
extending the curriculum and dictating clear and uniform lesson drafts. Similarly 
all the schools in the country were compelled to teach teaching sequences 
according to the new prototype document, to keep timetables and to perform sit 
examinations of the Ministry of Education testing every age group. The teachers 
of sciences, veterans as youngsters, have been compelled to participate in annual 
advanced studies including presentation of work with a mark. In these further 
studies they have learnt subjects which they did not know or enrichment in study 
strategies and improvement of teaching methods and learning skills [2]. Many 
hours were added in sciences. The program is spiral and grows over the years [3]. 
Many instructors have been trained in order to enter schools and follow the 
assimilation of the program by organizers and teams in various schools in the 
country. The instructors have undergone annual trainings in the Weitzman 
Institute. The training of instructors has continued in a sequence for four years 
already, and now awaits the opening of the fifth year [4]. New kits have been 
written for all the teachers called by the name Assessment Learning Teaching + 
details of assessment, how to examine the students in the same way in order for 
them to learn how to answer the questions in various tests. Assessments have 
been written by teachers from the field together with the Weitzman Institute [5]. 
Tests have been written by the Ministry of Education, for every subject 
separately and all the teachers should give these tests to the pupils in different 
ways – homework, studies, tests, examinations [6]. The questions in assessment 
items are formulated according to subjects that the pupils are examined in the 
international tests, so that pupils are not exposed for the first time to these 
questions only during the examination. 
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TEACHER TRAINING IN ISRAEL 

Hussam Samara WATTAD 

All teacher training colleges in Israel operate under the supervision and 
budgeting of the Education Ministry, and responsibility for academic content in 
these institutions is entrusted to the Council for Higher Education. In the 2009-
10 academic year, 25,264 students – including all years of the programs – 
studied at 23 teacher training colleges (in tracks designated for public school, 
religious public school, and Arab education). In the colleges, two programs are 
run: a program for studies toward a B.Ed. and a teaching certificate, and a 
program to train students for teaching who already possess an academic degree. 

The teacher training programs in Israel operate in two separate frameworks 
in respect to statutory supervision and the requirements necessary in them for 
receipt of a teaching license: one segment is found in the education colleges, 
most of which meet academic standards, while the other segment is found in 
the framework of the teaching certificate programs, which are part of the 
activities of the schools for education in the universities. The two systems 
differ in the duration of studies and in the structure of the curriculum, but both 
impart to the students the message that teacher training is based mainly on 
knowledge of a technological-practical nature and less on other elements of 
knowledge whose source is more in conceptual and academic disciplines 
representing a vital infrastructure for processes of professional socialization. 

The academic colleges for education operate according to the “guiding model” 
for a B.Ed. track formulated at the beginning of the 1980s by the committee 
headed by Prof. Dan. This model has undergone over the years some cosmetic 
changes (changes in content emphasis, additional subjects, and a reduction of 
hours) but not fundamental ones, and it still dictates the main character of 
teacher training.  

The “guiding model” in Israel sees teaching as requiring professional 
coaching, and not as just another discipline that can be studied at university as 
any other. In Israel there is criticism of the central curricula. The local literature 
describes many doubts and much dissatisfaction from teacher training 
processes, and some of this criticism even proposes practical proposals for 
change that are in line with many of the recommendations found in research 
and evaluation reports authored in other countries [5]. The “Dovrat Report” [6] 
summarizes the criticism of teacher training in Israel by formulating a series of 
recommendations for changing training and professional development processes 
for teachers. One can also observe in many teacher training institutions local, 
specific, programs whose purpose is to address problems in training, mainly in 
respect to tightening the bond between pedagogical training and the authentic 
teaching reality. The developing approach is one of combining “education” 
with “coaching”, and the perception of teaching as a reflective occupation, in 
which the theories are brought closer to the act of teaching. Also in Israel the 
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track intended for teacher training of degree holders is growing (retraining 
degree-holders for teaching”), and the percentage of applicants has increased 
over the years. 

Alternative Teacher Training Courses in Israel 
The most common mold for us consists of “teacher in-service courses” of 

various types, and there have also been some new things added in recent years, 
such as “teacher centers” and “Pisgah centers” (centers for development of 
education faculty), which are intended to reorganize (in a more efficient manner) 
resources allocated to the issue. In the current mold, individual teachers from 
different schools in a more or less broad geographical region come together to 
one location, study in in-service courses that are not connected with each other, 
and which comprise no clear plan, and when they return to their schools they 
find it difficult to implement what they have been taught as individuals in a 
conservative and alienating environment. Slightly prior to the teacher centers, 
and overlapping with them, “schools for professional development” began to 
develop in Israel, which fundamentally are partnerships between an academic 
teacher training institution and schools. Additional innovative attempts in Israel 
are connected with the implementation of action research in the school with the 
teaching faculty, mostly through the leadership and support of faculty members 
from teacher training institutions. Also here, even though the experiment is in 
its initial phases, anyone who knows it up close tends to recommend its 
continued development and implementation.  

“In-service training” today, according to a document of the Administration 
for Training and Development of Education Workers (Education Ministry 
website), “is not organized and a result of an overall vision,” but rather represents 
organizational frameworks whose flagships currently are the Pisgah centers 
(centers for development of education faculty). “In-service courses” is the key 
concept, and the object is “to provide support, instruction, and assistance to 
education workers in their academic and professional advancement. In the 2002-3 
school year, it was decided at the Education Ministry to pool all the resources 
designated for in-service courses and to establish the Pisgah centers. In 2004-5, 
58 such centers operated throughout Israel (Education Ministry website). Their 
declared goal is to develop an array of in-service courses that will accompany the 
teachers, improve their professional knowledge, develop their capabilities – and 
thus improve the quality of teaching in the classroom and student achievement. 
Although it is declared that “the various frameworks for development of 
education faculty must be dynamic and flexible, combining in-school support 
with support from outside the school…”, one can observe the excessive weight of 
the section “In-service Courses” in defining their fields of activity (section A), 
together with the regional-level and national activities (section C). In contrast, 
description of the activity at the centers is marked by a total absence of school-
based activity expressed in the additional sections in the document. In other 
words, the important insights regarding the nature of teaching and of the 
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teacher’s professional knowledge, which appear as the rationale for the Pisgah 
centers, have not been translated at this stage into activities that stray beyond 
the bounds of the familiar and traditional in-service courses.  

Zuzovsky [8] proposed a somewhat different typology of professional 

development in Israel: the classic model (studies in institutions of higher 

education), the school model (with an emphasis on reflection and school focus), 

and the individualistic model (which differs from the classic model only in the 

source of support: teachers unions instead of local authorities or the teacher 

training institutions themselves). This proposal does not deal with many of the 

issues raised in this chapter or our study. Harpaz [4] claims that two educational 

models have disappointed – the “curriculum at the center” model (also called 

the requirement model), and the “child at the center” model (also called the 

support model). He proposes a new model, based on the idea of communities of 

learners/researchers/thinkers. Tadmor [7] sees in education an existential 

experience, and Beck [3] critiques thoroughly and methodically the standard 

“technical-rational” teacher training, and proposes an alternative based on the 

mode of existence of “being”. Aloni [1] calls “to bring back spirit and culture 

to education”; Aviram [2] strives for a similar goal: “If we successfully realize 

an educational program that will enable contemporary young people to deal in 

a systematic way with the question of the meaning of their lives, we will 

certainly be implementing a meaningful educational process” [2, p.113]. 

After the survey and discussion of traditional and alternative teacher 

training, below we will deal with a current approach built upon the various 

approaches, and designed out of a perspective on what has been researched and 

done up to this point. 
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REFORMA CURRICULARĂ ÎN ROMÂNIA.  

PARTICULARITĂŢI ALE CURRICULUMULUI  

PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREŞCOLAR ŞI PRIMAR  

SPECIFICE DOMENIULUI ŞTIINŢE ALE NATURII 

Liana TĂUŞAN 

 Universitatea „1Decembrie 1918”, Alba Iulia 

Un învăţământ adecvat societăţilor moderne şi democratice trebuie să se 

bazeze pe ideea că şcoala nu este doar un instrument de transmitere a cunoş-

tinţelor, ci o instituţie socială în care elevii îşi formează abilităţi de cunoaş-
tere şi sociale, care le vor permite integrarea şi adaptarea cu succes la trans-

formările din cadrul societăţii, este un loc al formării şi dezvoltării personale, 
profesionale şi sociale a individului, în care se desfăşoară învăţarea, în strânsă 

legătură cu familia, comunitatea locală şi societatea ca întreg.  

După 1990, în învăţământul românesc s-au produs numeroase transfor-
mări, care au vizat trecerea de la un sistem educaţional autoritarist şi centra-

list la un sistem adecvat unei societăţi democratice şi racordarea la învăţă-

mântul european. Ca urmare, priorităţile reformelor în învăţământul preuni-
versitar, după 1990, s-au axat pe următoarele dimensiuni: reformarea siste-

mului curricular; crearea/dezvoltarea sistemului educaţiei continue pentru 
adulţi; refacerea legăturilor dintre şcoală – comunitate, şcoală – mediul eco-

nomic; îmbunătăţirea accesului şi a calităţii educaţiei pentru grupurile aflate 

în situaţie de risc; creşterea participării la educaţie; corelarea sistemului edu-
caţional din România cu obiectivele și standardele europene; dezvoltarea sis-

temelor de orientare şi consiliere profesională; descentralizarea. 

Între direcţiile avute în vedere în cadrul reformei învăţământului româ-
nesc, reforma curriculară reprezintă segmentul esenţial, central, care se 

constituie acum ca o tematică distinctă în ştiinţele educaţiei. Programul refor-
mei curriculare reprezintă un demers coerent de politică educaţională naţio-

nală, proiectat şi derulat în concordanţă cu tendinţele şi practicile europene 

curente.  
În elaborarea noului Curriculum Naţional, considerat una dintre principa-

lele opere intelectuale ale ultimului deceniu din sec.XX, s-au avut în vedere 

următoarele repere fundamentale (Cartea Albă a reformei învăţământului, 1998): 
raportarea la dinamica şi la necesităţile actuale, precum şi la finalităţile de 

perspectivă ale sistemului românesc de învăţământ, generate de evoluţiile 
societăţii şi formulate în diverse documente de politică educaţională; raportarea 

la tendinţele actuale şi la criteriile internaţionale general acceptate în dome-

niul reformelor curriculare; raportarea la acele tradiţii ale sistemului românesc 
de învăţământ care sunt pertinente din punctul de vedere al reformei în curs.  

Prezentul Curriculum pentru învăţământul preşcolar se remarcă printr-o 

abordare sistemică şi integratoare, fiindu-i caracteristice următoarele atribute: 
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extensie, echilibru, relevanţă, diferenţiere, progresie şi continuitate. Domeniile 

experienţiale se prezintă ca nişte câmpuri cognitive integrate, care transcend 

graniţele dintre discipline, fiind apropiate de domeniile tradiţionale de dez-

voltare a copilului: dezvoltare fizică, sănătate şi igienă personală; dezvoltare 

socioemoţională; dezvoltare a limbajului şi a comunicării; dezvoltare cogniti-

vă; capacităţi şi atitudini de învăţare. Planul de învăţământ şi domeniile expe-

rienţiale permit o parcurgere integrată, interdisciplinară a conţinuturilor, cu 

centrarea demersurilor educaţionale pe copil. În contextul unei învăţări cen-

trate pe copil, tipurile de activităţi de învăţare prevăzute de Planul de învăţă-

mânt sunt grupate în trei categorii: activităţi pe domenii experienţiale: sunt 

activităţi integrate sau pe discipline desfăşurate în cadrul unor proiecte plani-

ficate, în funcţie de cele şase teme mari propuse de curriculum, de nivelul de 

vârstă, de nevoile şi interesele copiilor din grupă; jocuri şi activităţi didactice 

alese; activităţi de dezvoltare personală. Tendinţele promovate de prezentul 

curriculum accentuează următoarele direcţii de acţiune: diversificarea strate-

giilor de predare-învăţare-evaluare, cu accent pe metodele activ-participative, 

favorizarea dezvoltării libere a copilului, implicarea şi participarea părinţilor 

la educaţia copiilor, promovarea conceptului de „dezvoltare globală a copilului”. 

Studierea disciplinei Ştiinţele naturii în învăţământul primar, clasele a III-a 

și a IV-a, oferă elevilor posibilitatea de a parcurge calea de la cunoştinţe pre-

ştiinţifice la experimentarea şi înţelegerea unor legi universale, obiective, prin 

care omul transformă natura în beneficiul său. În vederea realizării obiective-

lor disciplinei, se impune o deplasare a demersului didactic de la „ce se 

învaţă” la „de ce se învaţă”, accentuându-se înţelegerea şi aplicarea cunoştin-

ţelor. În acest mod, se stimulează interesul de cunoaştere al copilului și se 

accentuează caracterul formativ al procesului de învăţământ. Programa de 

Ştiinţe ale naturii pentru clasele a III-a şi a IV-a propune studiul integrat al 

ştiinţelor naturii, printr-o structurare a problemelor abordate pe baza unor te-

me integratoare corespunzătoare capacităţii de înţelegere a copilului. Prin 

abordarea interdisciplinară a ştiinţelor naturii, se asigură posibilitatea stabili-

rii unor conexiuni între fenomene, procese, precum şi implicarea elevilor în 

activităţi de observare, experimentare, valorificarea experienţei lor şi dezvol-

tarea capacităţii de integrare a cunoştinţelor noi în schemele cognitive proprii.  
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SISTEMELE EDUCAŢIONALE DE LA EDUCAREA 

POTENŢIALULUI LA EVALUAREA REZULTATELOR 

Sorin-Avram VÎRTOP 
Universitatea „Constantin Brâncuşi”, Târgu-Jiu, România 

Apariţia informaticii şi a ciberneticii a determinat proiectarea sistemelor 
educaţionale din perspective cibernetică a intrărilor (input) şi ieşirilor (output). 
Acest aspect nu afost singular în construirea paradigmei informatice a siste-
melor instrucţionale şi educaţionale. 

Globalizarea a determinat reconsiderarea acestei paradigme şi reconfigura-
rea acesteia pe noi fundamente la care se adaugă contribuţia conceptelor din 
managementul calităţii care acordă o atenţie sporită asupra produselor rezultate 
din aceste sisteme.  

Problematica determinării naturii potenţialului uman este strâns legată de 
modalitatea de realizare a instruirii şi a acţiunilor educaţionale de orice tip. În 
pofida rezultatelor generate de psihometrie, antropometrie, biometrie, 
didactimetrie la care se adaugă contribuţia pe care industria testelor psihologie 
o are valorificarea şi adecvarea activităţilor la aceste variabile şi constante este 
încă departe de aşteptările celor preocupaţi cu problematica educaţiei.  

Contribuţia şi rezultatele generate de studiile şi testele PISA, trecerea de la 
sisteme pe bază de obiective pedagogice la sisteme bazate pe competenţe şi 
evaluări calitative ale produselor reflectă provocările la care sistemele 
educaţionale trebuiesă le facă faţă în contextul actual al competitivităţii sporite.  

Rezultatele acestor schimbări depind de capacitatea practică a sistemelor 
sociale, economice, culturale de a implementa astfel de paradigme în contexte 
şi condiţii care diferă de la caz la caz, dar care conştientizează necesitatea 
adaptării la noile schimbări şi paradigme din considerente nu doar sociale şi 
economice, dar şi de îmbunătăţire a calităţii vieţii. 

Lucrarea tratează cu aceste schimbări de paradigmă exemplificând prin: 
experienţe concrete modul cum evaluarea potenţialului este şi poate fi realizată 
în situaţii actuale, modalităţi de formare şi perfecţionarea cadrelor didactice şi 
cum sistemele educaţionale fac faţă noilor schimbări care nu de multe ori sunt 
dominate de schimbări în cadrul schimbării. 
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SOCIOLOGIE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ 

 
INFLUENŢA ECONOMICULUI 

ASUPRA DINAMICII AUTORITĂŢII DIN CADRUL FAMILIEI 

Aliona CHIRA 

Cine decide şi cine execută? – acestea constituie cele două întrebări tipice 
pe care se axează funcţia autorităţii şi puterii în interiorul familiei tradiţio-
nale. Ceva inedit aduce cu sine familia contemporană, şi anume, înlocuirea 
celor două întrebări cu altele: Cine şi cât oferă? Cine şi cât primeşte? Acest 
schimb de optică în explicitarea autorităţii şi puterii în cadrul familiei credem 

că se datorează, în mare parte, factorului economic. 
În primul rând, să definim termenul de autoritate. Autoritatea circumscrie 

o gamă variată de conduite şi raporturi sociale. Înţelesul termenului variază 
între două limite: „recunoaşterea şi respectul liber consimţit al unui comanda-

ment şi/sau al unei valori” şi „supunerea necondiţionată faţă de autorităţi, 
oricare le-ar fi baza legală sau îndreptăţirea morală” [1, p.23]. 

Din perspectivă interacţională, autoritatea este percepută ca: relaţie de 
influenţă, comunicare şi schimb reciproc, din care nu pot lipsi tensiunea, con-
flictul şi contradicţia. Atributele personalităţii se modifică sensibil în raport 

cu datele contextului situaţional. Din perspectivă psihosocială, persoanele de-
vin actori în situaţie, personaje care joacă roluri sociale determinate, iar auto-
ritatea ataşată rolului şefului se constituie ca leadership. 

Prin urmare, autoritatea, ca fenomen social, semnifică dreptul de a co-

manda, de a impune ascultare sau spiritul de ordine care se instituie în orice 
colectivitate umană, inclusiv cea familială [2, p.189]. Autoritatea nu aparţine 
exclusiv unuia dintre soţi, ci fiecăruia dintre ei, în funcţie de rolurile, social-
mente atribuite, şi de competenţele lor în diferitele domenii ale vieţii. Rapor-

tul de autoritate variază, întotdeauna, de la o familie la alta. 
J.M. Bochenski considera că autoritatea are următoarele proprietăţi:  

 este „ireflexivă” (nimeni nu este, în nici un domeniu, o autoritate 
pentru el însuşi);  

 asimetrică în acelaşi domeniu, dar nu este asimetrică în domenii 

diferite (adică nu exclude posibilitatea inversării rolurilor între posesor şi 
subiect, dacă se schimbă domeniul);  

 este tranzitivă (dacă o persoană este autoritate pentru altă persoană, iar 
aceasta, la rândul ei, este autoritate pentru o a treia persoană în acelaşi 

domeniu, atunci prima persoană cu autoritate este o autoritate şi pentru a treia 
persoană în domeniul dat);  

 ultima şi cea mai esenţială – dictatura autorităţii – este absurdă din 

punct de vedere logic (întrucât, fiecare om este în cel puţin un domeniu o 
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autoritate pentru ceilalţi oameni, atunci nici un om nu este pentru vreun alt 

om o autoritate în toate domeniile). 

Autoritatea poate fi de numeroase tipuri: normală, adică funcţională, şi 

patologică; autocratică (a conducătorului absolut) sau democratică; de tip 
arhaic sau modern; epistemică sau deontică.  

După J.M. Bochenski, autoritatea deontică (în limba greacă deo mai 

înseamnă „eu trebuie”) desemnează autoritatea şefului, superiorului dintr-o 
organizaţie, grup; în acest caz domeniul (D) constă în regulile de funcţionare 

sau în directive. Autoritatea deontică este autoritate persoanei numite şi este 

fundamentată pe reguli şi regulamente care trebuie acceptate ca valide pentru 
simplul fapt că sunt oficiale. Autoritatea epistemică este autoritatea persoanei 

ale cărei afirmaţii în legătură cu un anumit domeniu sunt considerate corecte. 
Ea trebuie obţinută şi nu menţinută prin aserţiuni corecte: decizii corecte, 

soluţii, cunoştinţe exprimate, date, informaţii. Referitor la aceste forme de 

autoritate C.Ciupercă aprecia că, în familia patriarhală, autoritatea bărbatului 
asupra femeii este mai mult deontică decât epistemică, neînțelegându-se de 

aici că aceasta din urmă îi lipseşte [4, p.61]. Însă egalizarea statutului dintre 

bărbat şi femeie, produsă semnificativ în ultimele decenii, s-a realizat şi în 
ceea ce priveşte planul autorităţii lor în cadrul familiei. 

Familia tradiţională era caracterizată printr-o ierarhie clară, iar respectarea 
acestei ierarhii presupunea condiţia echilibrului familial. Le F.Play considera 

că ierarhia nu era „naturală”, ci întemeiată pe capacitate. Familia tradiţională 

avea la bază o ierarhie strictă, care genera ordine şi chiar libertate. 
„Buturuga mică”, care a provocat cotitura esenţială în cursul şi evoluţia 

autorităţii bărbatului în familie, a fost apariţia capitalismului şi cu toate con-

secinţele pe care le-a atras în urma lui. În momentul în care proprietăţile 
familiale private au fost concentrate doar în mâna câtorva, familia încetează a 

mai exista ca o unitate economică de subzistenţă şi atunci atât bărbatul cât şi 
femeia trebuiau să fie propriii lor întreţinători. Chiar din faza iniţială a 

capitalismului, bărbatul pierde teren în favoarea femeii în ceea ce priveşte au-

toritatea, deoarece capitalismul a apărut şi s-a dezvoltat începând cu prelucra-
rea firelor, torsul lor, ţesutul pânzelor, vopsitul lor, diverse broderii – activi-

tăţi care erau cel mai bine remunerate şi care ţineau de competenţa femeilor. 

Aşa se face că femeia ajunge, deodată, sursa principală de venit în gospodă-
rie; mai ales că munca ei era de o aşa natură, încât avea posibilitatea să-şi ia 

de lucru acasă, unde, de obicei, era ajutată şi de copii. Chiar dacă acest fapt 
nu a durat o perioadă prea mare de timp, pentru că s-a impus acea „materni-

tate morală”, totuşi s-a dovedit, în cele din urmă, a fi germenele autonomiei 

feminine faţă de autoritatea masculină. 
Tendinţa de emancipare a femeilor din sec.XIX-XX au dus la accentuarea 

flexibilităţii structurii de autoritate, datorită obţinerii, în primul rând, a egali-

tăţii între genuri, a obţinerii independenţei economice a femeii, precum şi 
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ieşirea ei din carapacea spaţiului privat şi de sub tutela soţului. Relaţia mo-

dernă surprinde reciprocitatea puterii şi autorităţii, pe diferite nivele şi în di-

ferite intensităţi, în contextul mai general al unui egalitarism afirmat şi tot 
mai des pus în practică. Factorii care au determinat flexibilitatea raporturilor 

de putere în familie modernă sunt emanciparea femeii, independenţa econo-

mică a femeii, implicarea tot mai accentuată a femeii în viaţa socială, deva-
lorizarea sentimentului în relaţia de cuplu. Femeia, independentă economic, 

îşi permite să experimenteze relaţii diverse în contextul dorinţei de a se reali-

za pe plan profesional.  

Persistenţa raporturilor de autoritate în familie se mai datorează şi nivelu-

lui economic al familiei de-a lungul ciclurilor vieţii familiale. Dacă în prima 

fază a familiei, când n-au apărut încă copiii, există un raport egal de autoritate 

între cei doi membri ai familiei, atunci lucrurile se schimbă odată cu naşterea 

primului copil. Femeia este nevoită să stea acasă şi să îngrijească de copil, 

ceea ce presupune o întrerupere a muncii şi prin urmare pierderea venitului 

lunar. În această situaţie, bărbatul se impune ca unul singur ce asigură mijloa-

cele de existenţă atât a mamei, cât şi a copilului său. Însă autoritatea ce şi-o 

creează în acest moment se menţine pe tot parcursul fiinţării familiei, pentru 

că, chiar dacă mama se angajează după expirarea timpului acordat materni-

tăţii, venitul ei este considerat de către bărbat ca unul suplimentar. 

Toate ciclurile vieţii de familie desemnează diferite raporturi de autoritate 

între soţ – soţie, părinți – copii, dar, de obicei, bărbatul deţine mai multă 

putere şi autoritate comparativ cu soţia sa, de-a lungul vieţii lor în comun. 

Prin urmare, putem constata că dinamica autorităţii din interiorul unei fa-

milii depinde, în primul rând, de factorul economic, adică creşterea sau redu-

cerea nivelului de autoritate este direct proporţional cu resursele financiare pe 

care un membru familial le investeşte la un moment dat în funcţionarea siste-

mului familial. Iată de ce în familia contemporană nu mai este valabilă între-

barea: Cine decide? şi Cine execută? în explicarea autorităţii din cadrul fami-

liei, ci Cine şi cât oferă? şi Cine şi cât primeşte? 
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VIOLENŢA ÎN MEDIUL ŞCOLAR – ATITUDINI 

ŞI PRACTICI ALE ELEVILOR DIN mun.CHIŞINĂU 

Anastasia OCERETNÎI 

În ultimele decenii, violenţa şcolară este un fenomen alarmant şi sensibil, 

care pune în gardă atât comunitatea ştiinţifică, cât şi cei din afara arealului 

ştiinţific. Ea a fost recunoscută ca problemă a sistemului educaţional în anul 
1990, la Conferinţa Mondială a UNESCO de la Jomtien (Thailanda). Definirea 

şi delimitarea clară a accepţiunilor termenului de „violenţă şcolară” nu sunt 

finalizate, astfel neexistând un punct comun în abordarea acestui fenomen. În 
literatura de specialitate, nu există repere teoretice, care să permită definirea 

acestui termen [1, p.25-26], însă se utilizează concepte apropiate ca sens, pre-
cum ar fi indisciplină, delincvenţă juvenilă, inadaptare şcolară etc. Cu toate 

acestea, putem menţiona că violenţa/devianţa şcolară, în sens larg, reprezintă 

ansamblul comportamentelor care încalcă normele şi valorile şcolare.  
Abordările psihologice şi cele medicale interpretează devianţa şcolară ca pe 

un fenomen patologic. În opoziţie cu aceasta, abordarea sociologică susţine că 

devianţa şcolară este un fenomen normal. Conduitele, ce încalcă normele şcolare, 
sunt inacceptabile, dar sunt forme normale de comportament, în sensul că ele 

reprezintă încercări ale elevilor de a rezista şi înfrunta circumstanţele şcolare în 
care se află. Pe de altă parte, devianţa şcolară poate fi interpretată ca un mod de 

manifestare şi poziţionare a elevilor în mediul şcolar, în special fiind vorba de 

elevii care nu au conturată o puternică identitate socială. În acest sens, compor-
tamentul deviant în şcoală i-ar permite obţinerea unui statut în grupul elevilor.  

Violenţa şcolară, ca formă a devianţei, reprezintă un domeniu dificil de eva-

luat în mod riguros, astfel că situaţia actuală, atât la nivel mondial, cât şi naţio-
nal sau local este greu de estimat. Studiile desfăşurate în ţări precum: Norvegia, 

Marea Britanie, Olanda, Finlanda etc., denotă o tendinţă constantă de creştere a 
violenţei şcolare, atingând rata cea mai înaltă la nivelul învăţământului secun-

dar, mai des fiind întâlnită printre băieţi, atingând frecvenţa maximă în jurul 

vârstei de 15 ani [1, p.50]. 
În Republica Moldova, studii sociologice cu referire la violenţa în mediul 

şcolar nu au fost desfăşurate, dar nici statisticile oficiale nu oferă astfel de date. 

Ministerul Afacerilor Interne, cu referire la infracţionalitatea minorilor, prezintă 
doar tipurile de infracţiuni comise de minori, fără a face referire la faptul dacă 

acestea s-au comis în mediul şcolar. Însă acest fenomen este unul mult mai 
larg, ce trebuie evaluat cu ajutorul altor indicatori. În acest sens, J.Pain eluci-

dează două tipuri de violenţă în mediul şcolar: violenţele „obiective”, care pot 

fi reglementate penal şi asupra cărora se poate interveni frontal, în acest caz, 
justiţia trebuie să colaboreze direct cu instituţiile şcolare; violenţele „subiec-

tive”, care sunt violenţe subtile, de atitudine, care afectează climatul şcolar. 

Printre acestea regăsim: atitudinile ostile, dispreţul, umilirea, jignirea, lipsa de 
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politeţe, absenţele de la ore, refuzul de a participa la anumite activităţi curricu-

lare, utilizarea cuvintelor necenzurate etc.[2, p.124]. 

În vederea evidenţierii intensităţii şi gravităţii violenţei în şcoală din pers-

pectiva elevilor, a formelor de violenţă dintre elev–elev, elev–profesor şi profe-

sor–elev din mun.Chişinău, în perioada lunii mai 2011 a fost desfăşurat studiul 

sociologic „Violenţa între elevi în mediul şcolar (cazul mun.Chişinău)”. Eşan-

tionul cercetării a cuprins 1028 de elevi, clasele V-XII, marja de eroare a eşan-

tionului constituind ±3%, pentru un nivel de încredere de 95%. Studiul a fost 

desfăşurat de către profesorii de la catedra Sociologie a USM şi studenţii anului 

II, specialitatea Sociologie în colaborare cu Direcţia generală educaţie, tineret şi 

sport a Consiliului mun.Chişinău. În calitate de metode de cercetare a fost utili-

zată metoda anchetei pe bază de chestionar, prin procedeul autoadministrării.  

Rezultatele cercetării atestă faptul că la nivel atitudinal există opinii contu-

rate cu privire la prezenţa violenţei în mediul şcolar. Astfel, peste 67% dintre 

elevi consideră că şcoala poate fi un spaţiu al violenţei, date ce infirmă poziţia 

tradiţională prin care şcoala era locul de producere şi transmitere a cunoştin-

ţelor, de formare a competenţelor cognitive, de înţelegere a sensului vieţii şi a 

lumii care ne înconjoară. Pe de altă parte, 55,8% dintre elevi consideră că actele 

de violenţă se întâmplă în vecinătatea şcolii, iar 15,7% au indicat că acestea se 

întâmplă în incinta şcolii. În acelaşi context, este important de menţionat că 

doar 55,3% dintre elevi au indicat faptul că se simt protejaţi în şcoala lor, fapt 

ce îngrijorează.  

28,2% dintre elevii investigaţi au menţionat că în şcoala în care îşi fac 

studii, se comit acte violente, acest fapt fiind evidenţiat, în special, de elevii din 

clasele a VII-a şi respondenţii de sex masculin. Rezultatele studiului scot în 

evidenţă că peste 32% sau 331 dintre elevii investigaţi din mun.Chişinău s-au 

simţit victime ale violenţei în anul de studii 2010-2011.  

Datele studiului stabilesc că cel mai des asupra elevilor se aplică formele de 

violenţă verbală (certuri – 77,4%, injurii – 49%), violenţei fizice au fost expuşi 

20,9% dintre elevi. Un fapt alarmant este violenţa din cauza situaţiei socioeco-

nomice a elevului, acestui tip de violenţă fiind supuşi 15,9% dintre respondenţi. 

O formă a violenţei între elevi este jignirea, fie pe motive etnice (4,6%), fie pe 

motive religioase (5,5%) sau pe motive ale aspectului fizic sau psihic (34,6%).  

Referindu-ne la tipurile de violenţă întâlnite în şcoală, este relevant să men-

ţionăm că actorii implicaţi în acţiunile violente pot fi atât elevii, cât şi profe-

sorii, astfel evidenţiindu-se ca paliere ale violenţei: violenţa elev–elev, violenţa 

elev–profesor şi violenţa profesor–elev. Rezultatele cercetării atestă că la nive-

lul tuturor palierelor violenţa verbală sub formă de jigniri reprezintă tipul de 

violenţă la care se expun actorii implicaţi.  

Atunci când se discută despre violenţa în şcoală, se prezintă ca surse favori-

zante factori externi şcolii, precum ar fi mediul familial, mediul social, dar şi 

factori ce ţin de individ, de personalitatea lui [2, p.126]. Studiul realizat în 
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mun.Chişinău relevă faptul că elevii plasează pe primul loc ca factor favorizant 

al comportamentului violent al elevului agresiunea din cadrul familiei (60,2%), 

astfel datele argumentând teoria violenţei învăţate.  
Un factor determinant în formarea comportamentului violent al copilului 

este consumul de alcool al părinţilor, lucru menţionat de 58,3% dintre respon-
denţi. Aproximativ în aceeaşi proporţie copiii consideră că abuzarea în copilă-
rie de către părinţi influenţează preluarea comportamentului violent. În aceeaşi 
ordine de idei, alţi factori determinanţi ai comportamentului violent al şcola-
rului ţine de nivelul scăzut de educaţie (57,6%) şi de lipsa părinţilor (45,7%), 
ultimul fiind unul determinant pentru societatea moldovenească, puternic afec-
tată de migraţie. Astfel, lipsa unor modele educaţionale „sănătoase” condiţio-
nează amplificarea fenomenului violenţei nu numai în mediul şcolar, dar şi în 
afara acestuia, căci chiar dacă o bună parte a zilei copilul se află în instituţia 
şcolară, acesta relaţionează cu semenii săi, mediul social, în relaţie cu care pot 
persista comportamente violente.  

Un alt grup de factori care pot cauza manifestarea violentă a elevului/copi-
lului, este format din valorile individuale sau, mai bine spus, de decalajul dintre 
valorile/aspiraţiile elevilor şi posibilităţile de materializare a lor. Jumătate 
dintre elevii investigaţi consideră că elevii devin agresivi cu cei din jur din 
dorinţa de a fi valorizat, văzut ca egal sau ca mai bun de cât ceilalţi. În acelaşi 
timp, elevii devin violenţi cu alţi elevi din dorinţa de a obţine un statut mai 
ridicat (75,6%) sau de a atrage atenţia asupra sa (78,4%), cel din urmă factor 
fiind menţionat mai des de către fete.  

Prezenţa acestor factori ne determină să menţionăm că în rândul elevilor 
persistă o lipsă de educaţie sau o centrare exclusivă pe interesele individuale, pe 
o înţelegere greşită a faptul că a atrage atenţia cuiva s-ar egala cu un compor-
tament nedemn de un elev. 

În acest context, autorităţile şcolare ar trebui să îşi focuseze atenţia şi să-şi 
intensifice activitatea educativă în special în clasele IX-XI, care prezintă un risc 
sporit al violenţei.  

Şcoala este o mică comunitate cu norme şi structură socială proprie, care 
afectează viaţa copiilor şi a tineretului, din perspectiva formării unui mod de 
gândire şi acţiune. Din păcate, uneori şcoala promovează şi susţine actele vio-
lente ca modele de acţiune şi reuşită socială, transformând şcoala dintr-o insti-
tuţie care ar trebui să formeze modele, într-o instituţie unde persistă nesiguranţa 
şi se formează non-valori.  

Referinţe: 
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MODERNIZAREA SERVICIILOR SOCIALE ÎN REPUBLICA 

MOLDOVA – ELEMENTUL-CHEIE PENTRU UN SISTEM 

EFICIENT DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ 

Aliona ONOFREI 

Serviciile sociale sunt activităţi realizate în comunitate, care previn situa-

ţiile de risc sau răspund unor nevoi de intervenţie socială identificate la nive-

lul comunităţii respective. Aceste activităţi pot fi foarte diferit organizate şi 

furnizate la nivel central şi local, de aceea nu există o definiţie unitară la nivel 

european sau una pe care s-o regăsim constant în legislaţie. Totuşi, legislaţiile 

naţionale încearcă să descrie perimetrul serviciilor sociale şi să le definească 

drept nişte activităţi sau măsuri de prevenire ori combatere a situaţiilor de risc 

şi excluziune socială. Conform legislaţiei Republicii Moldova serviciile 

sociale reprezintă ansamblul de măsuri şi activităţi realizate pentru satisfa-

cerea necesităţilor sociale ale persoanei sau familiei, în scop de depăşire a 

unor situaţii de dificultate, precum şi de prevenire a marginalizării şi exclu-

ziunii sociale [1].  

Principalele categorii de persoane identificate ca posibile grupuri-ţintă ale 

sistemelor de servicii sociale sunt: copiii, tinerii în dificultate şi delincvenţii 

juvenili, persoanele cu dizabilităţi, persoanele vârstnice, persoanele depen-

dente de droguri, alcool sau alte substanţe toxice, victimele violenţei în fami-

lie, persoanele şi familiile fără venituri, unele categorii de genul refugiaţilor, 

imigranţilor, populatia rromă, detinuţi pe perioade îndelungate s.a. 

Rolul unui serviciu social este să ajute persoana aflată într-o situaţie 

dificilă să se bucure de aceleaşi oportunităţi şi resurse de care se bucură toată 

lumea într-o comunitate: să participe la educaţie, la angajarea în muncă, să 

aibă acces la servicii de sănătate, de timp liber, de sport, de transport etc. 

Astfel, serviciile sociale reprezintă o trambulină, o pârghie pentru persoana 

care nu poate depăşi cu propriile ei forţe situaţia respectivă de dificultate.  

Serviciile sociale se pot realiza diferit, fie sub forma unei îngrijiri la 

domiciliu, de exemplu, sau al unui asistent personal, fie sub forma serviciilor 

de zi sau a celor rezidenţiale (pe termen scurt sau lung). Ele se pot organiza şi 

sub forma serviciilor de sprijin pentru educaţie sau de mediere pentru integ-

rarea pe piaţa muncii, pentru diferite categorii de beneficiari care nu pot 

accesa uşor aceste servicii. Precizez că serviciile sociale nu sunt un tip de 

sprijin care este obligatoriu legat de grupuri considerate tradiţional vulnera-

bile. Ele au rolul să ajute pe oricine se află într-o situaţie dificilă sau de criză, 

la un moment dat.  

Serviciile sociale contribuie într-o manieră specifică la realizarea misiunii 

sistemului de asistenţă socială de a preveni, limita sau înlătura efectele 

temporale sau permanente ale unor situaţii care pot genera marginalizarea sau 
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excluderea socială a unor persoane. Aceste servicii corespund unei viziuni 

moderne a ceea ce înseamnă asistenţă socială, presupunând o implicare activă 

a persoanelor, grupurilor sau comunităţilor aflate în dificultate, stimulându-le 

să-şi mobilizeze resursele şi să rezolve problemele cu care se confruntă. 

Sistemul serviciilor sociale din Republica Moldova se referă atât la siste-

mul instituţional, cât şi la activităţi profesionalizate, programele de acţiune, 

de intervenţie desfăşurate în vederea realizării măsurilor prevăzute de politica 

socială, care au drept scop creşterea bunăstării sociale. 

Dacă ar fi să analizăm critic sistemul serviciilor din Republica Moldova, 

trebuie să constatăm că există, în primul rand, o nevoie de clarificare a legis-

laţiei din domeniul serviciilor sociale, precum şi de construcţie a unui sistem 

coerent şi articulat de reglementare, aşteptat de mulţi ani de prestatorii de 

servicii sociale. În al doilea rând, este nevoie de o deblocare a posturilor în 

sistemul social şi de profesionişti pregătiţi pentru acest sector, cu bune 

competenţe de lucru direct cu beneficiarii. Apoi, este foarte important ca 

persoana aflată în dificultate să fie încurajată permanent să se implice activ în 

aceste măsuri care îi sunt destinate.  

Elementul de bază în promovarea unei reforme coerente în domeniul 

asistenţei sociale la nivel naţional este dezvoltarea unui sistem diversificat de 

servicii sociale integrate la nivel de comunitate. Aceste servicii au menirea de 

a mobiliza comunitatea în dezvoltarea mecanismelor locale de susţinere a 

persoanelor sau familiilor aflate în situaţii de dificultate în raport cu 

necesităţile locale şi de a preveni instituţionalizarea. 

Dezvoltarea sistemului de servicii sociale integrate ţine de conceptul des-

centralizării şi dezvoltării comunitare şi are drept scop crearea bunăstării 

generale pentru toţi membrii comunităţii. În acest context, Programul Naţio-

nal privind crearea sistemului integrat de servicii sociale prevede extinderea 

serviciilor sociale comunitare specializate şi îmbunătăţirea considerabilă a 

eficienţei şi eficacităţii serviciilor sociale cu specializare înaltă. Combinând 

măsurile de prevenire şi reabilitare, precum şi soluţionând cazurile la nivel 

comunitar înainte ca ele să se agraveze, sistemul devine mai eficient din 

punct de vedere al costurilor, impulsionând creşterea în ultimii ani a partici-

pării societăţii civile în viaţa socială, implicarea comunităţilor în calitate de 

actori activi în rezolvarea problemelor apărute. 

Sistemul integrat de servicii sociale are următoarele obiective:  

1. Asigurarea calităţii şi eficienţei sistemului integrat de servicii sociale. 

2. Dezvoltarea, consolidarea şi integrarea serviciilor sociale orientate 

pentru grupurile de persoane aflate în dificultate. 

Dezvoltarea sistemului integrat de servicii sociale creează oportunităţi 

mai bune pentru incluziunea socială a persoanelor în dificultate, asigurând 

respectarea drepturilor fundamentale ale acestora.  
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Integrarea serviciilor sociale presupune mai multe abordări: eficientizarea 

şi modernizarea serviciilor sociale, abordarea comprehensivă a necesităţilor 

familiei, integrarea serviciilor sociale pentru toate grupurile de beneficiari 

într-un sistem unic. Integrarea sistemului de servicii sociale se realizează, de 

asemenea, prin intermediul programelor intersectoriale, bazate pe promova-

rea unor politici strategice care vizează serviciile sociale. 

Obiectivul specific al procesului de modernizare a serviciiilor sociale 

constă în îmbunătăţirea infrastructurii pentru serviciile sociale, în vederea 

asigurării accesului egal al cetăţenilor la astfel de servicii prin: 

– îmbunătăţirea comunicării şi informării asupra drepturilor, beneficiilor 

serviciilor sociale; 

– facilitarea exercitării drepturilor sociale pentru toţi cetăţenii; 

– asigurarea veridicităţii şi calităţii informaţiilor; 

– monitorizarea furnizării serviciilor sociale pentru a urmări respectarea 

drepturilor beneficiarilor; 

– asigurarea controlului financiar şi controlului privind calitatea servicii-

lor sociale oferite de autoritatile publice şi/sau de organizaţile din sectorul 

privat. 

Dezbaterile actuale în societatea moldavă privesc modalitatile de dezvol-

tare a sistemelor de servicii sociale în relaţie cu o serie de criterii de eficaci-

tate. Principalele direcţii de acţiune se refera la: 

– dezvoltarea pietei mixte de servicii; 

– modernizarea sistemelor de servicii sociale; 

– dezvoltarea sistemelor de servicii integrate; 

– participarea beneficiarilor şi libera alegere. 

La capitolul îmbunătăţirea managementului şi organizarea sistemului de 

furnizare a serviciilor sociale, am putea constata că: 

– organizarea internă a prestatorilor de servicii sociale, publici şi privaţi, 

trebuie adaptată la nevoile beneficiarilor; 

– responsabilizarea tuturor actorilor implicaţi în acordarea de servicii so-

ciale pentru functionarea eficientă a întregului sistem;  

– încurajarea parteneriatelor între autorităţile publice, organizaţii neguver-

namentale şi alţi actori ai societăţii civile;  

– încurajarea participării persoanelor aflate în situaţie de vulnerabilitate la 

elaborarea politicilor sociale şi la acordarea efectivă a serviciilor sociale. 

În concluzie, putem menţiona că R M este angajată plenar în procesul de 

racordare la valorile şi standardele europene. Reforma în domeniul serviciilor 

sociale fiind una dintre cele mai importante. 

Referinţe: 
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Moldova, nr.042, art. 249 din 12.03.2004. 
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ASPECTE ALE INTEGRĂRII TINERILOR SPECIALIŞTI 

ÎN CADRUL COLECTIVELOR PEDAGOGICE 

Nicoleta CROITORU*, Oleg BULGARU 
*Colegiul Pedagogic „Vasile Lupu” din or.Orhei 

Tranziţia de la şcoală la viaţa activă şi integrarea în muncă a tinerilor rep-

rezintă o problemă esenţială, cu un puternic impact economic şi social, fiind, 
în acelaşi timp, un important etalon al eficienţei externe a sistemului de edu-

caţie. Tinerii constituie un grup social foarte important în Republica Moldova, 

reprezentând o bază a populaţiei active în perspectivă. Nivelul şi modul de 
integrare a tinerilor în societate este un lucru esenţial pentru viitorul lor în 

Republica Moldova. Pentru integrarea socială a acestora, încadrarea în câmpul 
muncii este primordială. 

Conform datelor cercetării sociologice Intrarea tinerilor pe piaţa muncii, 

realizată de către Biroul Naţional de Statistică în anul 2009, din numărul total 
de 1118,9 mii de tineri din republică (cu vârstele de 15-34 ani) 407,6 mii 

(36%) continuau studiile în cadrul sistemului educaţional, formal, iar 

711,1 mii (64%) − aveau părăsit acest sistem. După părăsirea sistemului 
educaţional 22,0% din tineri s-au angajat în câmpul muncii, mai mult de 

jumătate (57%) − nu aveau un loc de muncă şi-l căutau activ, 16% − nu 
aveau un loc de muncă şi nici nu-l căutau, 5% − au avut un loc de muncă la 

care au lucrat mai puţin de 3 luni [1, p.11]. 

Integrarea socioprofesională reprezintă procesul de asimilare a unei per-
soane în mediul profesional, de adaptare a acesteia la cerinţele de muncă şi 

comportament ale colectivului în cadrul căruia lucrează [2, 147]. Un tânăr 

specialist
*
 care se încadrează pe piaţa muncii, care intră într-un colectiv nou 

de muncă, nu cunoaşte regulile, normele de grup, modul de îndeplinire a sar-

cinilor şi poate întâmpina diverse dificultăţi de integrare. Am putea numi 
acest proces ca fiind unul destul de complex din punctul de vedere al sociali-

zării, profesionalizării, şi, în acelaşi timp, al transformării. Orice început pre-

supune emoţii, anumite temeri, dar şi anumite scopuri, obiective pe care do-
reşte să le atingă tânărul specialist. 

Integrarea noilor angajaţi cere timp şi depinde de o serie de factori care 

vizează motivaţia, comportamentul, relaţiile interpersonale, performanţa în 
muncă. Se poate spune că integrarea noului angajat a luat sfârşit, atunci când 

acesta este capabil să-şi îndeplinească sarcinile postului pe care îl ocupă. Or, 
integrarea profesională nu înseamnă numai ajutorul acordat angajatului, ci şi 

monitorizarea acestuia pe o perioadă mai îndelungată după angajare, identifi-

                                                           
*
 Codul muncii al Republicii Moldova stipulează că tânărul specialist reprezintă per-

soana angajată în primii trei ani după absolvirea instituţiei  de învăţământ superior, 

mediu de specialitate sau secundar profesional. 
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cându-se atitudinea, interesele, aspiraţiile lui, ritmul de progresare, reacţiile la 

diferite stimulări şi participarea la realizarea obiectivelor organizaţiei. Perioa-

da de probă pentru un nou angajat poate dura diferit. În toate cazurile însă se 
va ţine cont de faptul că reducerea la minimum a perioadei de integrare poate 

conduce la apariţia stresului şi la crearea unei situaţii traumatizante, precum 

şi la creşterea fluctuaţiei personalului, care poate avea efecte negative pentru 
rezultatele activităţii sale. 

Unele aspecte de integrare a tinerilor specialişti în colectivele pedagogice 

vor fi analizate în continuare. În acest scop, a fost realizat un studiu cantita-

tiv-calitativ în Colegiului Pedagogic „Vasile Lupu” din or.Orhei în perioada 

martie-aprilie 2013. În cadrul acestui studiu, au fost aplicate 111 chestionare 

studenţilor cărora le susţin cursuri tineri specialişti (dintre ei 60,4% au mai 

mult de 4 ore pe săptămână cu tinerii specialişti, 17,1% − 3 ore pe săptămână 

şi 22,5% − 2 ore pe săptămână) şi realizate 9 interviuri (5 − cu tineri specia-

lişti şi 4 − cu personalul administrativ al colegiului).  

În urma analizei rezultatelor sondajului, s-a constatat că opiniile studenţi-

lor despre activitatea socio-profesională a tinerilor specialişti sunt atât pozitive, 

cât şi negative. Pe de o parte, 87,4% dintre respondenţi apreciază că tinerii 

specialişti posedă limbajul de specialitate, 78,4% − că ţinuta şi manierele de 

comportament sunt adecvate profesiei, 78,4% − că materialul predat de către 

tinerii specialişti este actual şi bine documentat, având la bază o bibliografie 

mai actuală şi surse relevante, 73,9% − că tinerii specialişti manifestă o atitu-

dine pozitivă faţă de elevi, 71,2% − că tinerii specialişti prezintă conţinutul 

temelor într-o manieră interesantă, iar criteriile de evaluare folosite de dânşii 

sunt clare. Acest fapt ne demonstrează că tinerii specialişti, care se angajează 

în domeniul didactic, au formate nişte abilităţi profesionale, deţin cunoştinţe 

teoretice, sunt adaptaţi la cerinţele informaţionale, aplică noile teorii educa-

ţionale, implementează principiile învăţământului interactiv şi motivant, 

asigură un învăţământ eficient prin aplicarea unor tehnici de evaluare etc.  

Pe de altă parte, rezultatele studiului cantitativ demonstrează o serie de 

rezerve şi lacune în activitatea didactică a tinerilor specialişti. Astfel, 42,3% 

dintre studenţi afirmă că tinerii specialişti nu apreciază obiectiv cunoştinţele, 

39,6% − că realizarea unor conexiuni ale disciplinei predate de un tânăr spe-

cialist cu alte discipline nu este la nivelul aşteptat, 36,0% − că tinerii specia-

lişti nu încurajează activismul studenţilor, 34,2% − că tinerii specialişti nu 

reuşesc să stimuleze gândirea creativă a acestora, 35,1% − că expunerea con-

ţinuturilor temelor nu este clară, 34,2% − că conţinuturile cursurilor acestora 

nu sunt bine structurate, iar 33,3% − că tinerii specialişti nu stăpânesc materia 

predată etc. Cauzele acestor aspecte negative se regăsesc în experienţa redusă 

de activitate în domeniul pedagogic, în neadaptarea la condiţiile de muncă şi 

la cerinţele educaţionale, în utilizarea unor metode ineficiente de predare, în 

lipsa unor relaţii de colaborare dintre elev şi profesor etc. 
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Un ajutor esenţial în integrarea socioprofesională a tinerilor specialişti 

este acordat de către colegii cu o vechime mai mare în muncă, de către con-

ducerea catedrei şi a colegiului. Acest lucru este confirmat atât de relatările 

tinerilor specialişti din cadrul interviurilor („Tot ce ţine de activitatea didac-

tică, pot să mizez pe ajutorul profesorilor, a şefului de catedră, a şefului 

adjunct. Plus la toate, mi-au fost utile experienţele de asistare la lecţii la alţi 

colegi şi în acest mod am acumulat experienţă...”), cât şi a profesorilor cu un 

stagiu mare de muncă („Da, noi permanent discutăm la catedră cine şi ce 

probleme are, cum să facem lecţiile mai interesante, cum să motivăm stu-

denţii să se pregătească de ore, cu privire la elevii problematici şi soluţii de 

depăşire a lor...”, „Special pentru tinerii specialişti se organizează lunar o 

şedinţă cu diferite tematici, pentru a-i ajuta să-şi dezvolte abilităţi practice şi 

să cunoască noi aspecte teoretice; mai ales accentul se pune pe metodele de 

predare. Este foarte util pentru ei...”). Însă există momente, când cadrele 

didactice, care au o experienţă profesională înaltă, observă incompetenţele şi 

punctele slabe ale tinerilor specialişti şi, ca urmare, pot apărea situaţii tensio-

nate, când tinerii specialişti sunt subevaluaţi din punct de vedere profesional, 

ce se confirmă de spusele unuia dintre tinerii pedagogi: „Când am venit la 

colegiu, nu aveam experienţă didactică, nu aveam o pregătire didactică şi 

apăreau conflicte cu unii profesori, pentru că încercam să le explic, că 

pentru mine aceste lucruri sunt noi, voi învăţa şi le voi face bine...”.  

În concluzie menţionăm că tinerii specialişti constituie unele dintre cele 

mai importante resurse umane de care dispune o organizaţie sau instituţie, 

inclusiv şi de învăţământ. O bună şi rapidă integrare a noilor angajaţi sporeşte 

şansele acestora de a se acomoda şi de a rămâne în cadrul instituţiei, contri-

buind eficient, prin competenţele şi aptitudinile pe care le deţin, la realizarea 

sarcinilor acesteia. Sunt reguli, metode de integrare socioprofesională, de 

care tinerii specialişti se ghidează şi în care învestesc timp şi efort. În particu-

lar, pentru integrarea cu succes a cadrelor didactice se folosesc metode de 

integrare directă şi cele de îndrumare indirectă, în implementarea ultimelor 

fiind implicaţi actori, precum conducătorul instituţiei, şefii adjuncţi, şefii de 

catedre şi alţi profesori cu vechime în muncă. Colectivul de muncă, este acel 

mediu, care va permite tinerilor specialişti să se dezvolte profesional. Fără o 

susţinere din partea colegilor cu experienţă de muncă şi fără o îndrumare 

eficientă, procesul de integrare va dura în timp, va reda relaţiilor cu ceilalţi 

colegi un caracter doar formal şi distanţat, în care cooperarea şi realizarea 

sarcinilor comune vor fi imposibile de realizat. 

Referinţe: 
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INTEGRAREA PROFESIONALĂ A MIGRANŢILOR  

MOLDOVENI PESTE HOTARE 

Diana CHEIANU-ANDREI 

Fenomenul migraţiei continuă să fie o provocare pentru Republica Moldova, 

oferind oportunităţi, dar şi riscuri în ceea ce priveşte nivelul şi perspectivele 

de dezvoltare durabilă a ţării. Au fost realizate numeroase cercetări care pun 

în evidenţă multitudinea de aspecte ale acestui proces – tendinţele migraţio-

niste 1 , remitenţele 2 , situaţia gospodăriilor cu migranţi 3 , consecinţele 

asupra unor categorii vulnerabile (copii, bătrâni) 4  etc. şi mai puţine în ceea 

ce priveşte integrarea profesională a migranţilor moldoveni în ţările de destinaţie.  

Deşi, datele privind migraţia forţei de muncă oferite de statistica oficială 

sunt supuse criticilor, pe motiv că nu indică volumul real al migraţiei, acestea 

permit o analiză în dinamică a proceselor migraţioniste, inclusiv a celor cu un 

nivel înalt de educaţie. Astfel, potrivit Anchetei Forţei de Muncă, în perioada 

anilor 2000-2011, asistăm la procesul de creştere a ponderii populaţiei cu 

studii superioare în totalul migranţilor aflaţi la muncă peste hotare – de la 

7,7% la 10,6%.  

Cunoaşterea problemelor ce ţin de integrarea profesională a moldovenilor 

în ţările de destinaţie este posibilă prin realizarea studiilor în comunităţile de 

destinaţie. Însă numărul unor asemenea cercetări este redus. Studiul Carto-

grafierea diasporei moldoveneşti în Italia, Portugalia, Franţa şi Regatul Unit 

al Marii Britanii 5  evidenţiază provocările integrării profesionale a moldo-

venilor în aceste ţări, fiind realizat pe un eşantion de 760 respondenţi.  

26,9% dintre migranţii moldoveni activează la acelaşi loc de muncă de 

când au ajuns în una din cele 4 ţări de destinaţie cercetate.  

Analiza migranţilor, prin prisma domeniilor economice în care au activat 

în Moldova, relevă că pe primele trei poziţii se situează moldovenii care au 

plecat din sistemul educaţional – 19%, domeniul comerţului – 14% şi a 

sistemului de ocrotire a sănătăţii şi serviciilor sociale – 11%. Aceasta relevă 

gradul înalt de calificare al migranţilor moldoveni. Activează însă moldovenii 

peste hotare în alte domenii, cele în care este solicitată forţa de muncă – 

serviciile comunitare, sociale şi personale – 33%, construcţii – 20%, servicii 

de administrare a gospodăriilor casnice – 13%.  

Angajarea în acelaşi domeniu de activitate economică peste hotare este 

caracteristică doar pentru 12% din numărul de migranţi spre aceste ţări de 

destinaţie, de obicei, pentru cei din domeniul construcţiilor, ocrotirii sănătăţii 

şi serviciilor sociale, transportului şi telecomunicaţiilor, serviciilor comunitare, 

sociale şi personale (Tab.1). 
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Tabelul 1  

Domeniile de activitate economică a migranţilor moldoveni 

în Republica Moldova şi peste hotare, % 

Nr. 
crt. 

Domeniul de activitate  
economică 

Au activat în 
Moldova, % 

(493 persoane) 

Activează peste 
hotare, % 

(621 persoane) 

Ponderea 
celor care nu 

şi-au schimbat 
domeniul de 

activitate 
economică, % 

1.  Agricultură 7,7 1,1 0,2 

2.  Industria extractivă 0,2 - - 

3.  Industria prelucrătoare 9,1 6,3 0,8 

4.  Producţia şi distribuţia de 
energie electrică, gaze şi apă 

1,4 0,6 0,2 

5.  Construcţii 6,7 19,6 5,1 

6.  Comerţ cu ridicata şi сu 
amănuntul 

14,4 4,2 0,4 

7.  Hoteluri şi restaurante 4,5 9,7 0,6 

8. Transport şi comunicaţii 6,9 6,0 1,0 

9. Activitate financiară 3,9 1,0 0,6 

10.  Operaţiuni imobiliare, arendă 
şi servicii 

0,4 0,6 0,0 

11. Administraţie de stat, asigurări 
sociale 

8,5 1,0 0,4 

12. Educaţie 18,5 0,8 0,4 

13.  Ocrotirea sănătăţii şi serviciile 
sociale 

10,8 2,9 1,4 

14. Alte servicii comunitare, 
sociale şi personale 

6,7 33,3 1,0 

15. Servicii de administrare a 
gospodăriei casnice 

0,4 12,9 0,2 

 Total 100,0 100,0 12,4 

 

Dintre moldovenii care au fost încadraţi în câmpul muncii până la emig-

rare, doar 21,7% activează în acelaşi grup profesional în care au lucrat în 

Moldova (conform Clasificatorului ocupaţiilor ISCO-88). Mai mult de jumă-

tate dintre aceştia sunt muncitori necalificaţi, dar o parte o constituie meşte-

şugarii şi muncitorii calificaţi în domeniul construcţiilor, operatorii la maşini 

şi mecanisme, specialiştii de calificare medie, muncitorii calificaţi în dome-

niul serviciilor şi vânzătorii în magazine şi pieţe (Tab.2). Constatăm că pe 

pieţele de muncă externe nu sunt necesare cunoştinţele specifice şi competen-

ţele deţinute de migranţii moldoveni. În primul rând, nu sunt valorificate 

peste hotare studiile şi calificările migranţilor moldoveni. Există o nepotrivire 

între calificările deţinute de 78,3% dintre migranţii moldoveni şi muncile 

exercitate de către aceştia. De obicei, moldovenii exercită munci pentru care 

sunt supracalificaţi. Şanse mai mari de a se realiza profesional au muncitorii 
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din categoriile de tarifare medii. Marea majoritate a migranţilor moldoveni 

însă sunt impuşi să-şi schimbe domeniul de activitate.  

Tabelul 2 

Apartenenţa migranţilor la grupurile profesionale 

în ţara de origine şi cele de destinaţie, % 

Nr. 

crt. 

 

Grupul profesional 

Au activat în 

Moldova 

(N=493), % 

Activează peste 

hotare 

(N=621), % 

1. Conducători de unităţi economico-sociale 6,1 0,6 

2. Specialişti înalt calificaţi 26,6 3,2 

3. Specialişti de calificare medie 12,0 8,2 

4. Funcţionari de birou 2,2 3,4 

5. Muncitori calificaţi în domeniul serviciilor şi 
vânzători în magazine şi pieţe  

18,1 6,4 

6. Muncitori calificaţi în domeniul agriculturii 0 0,2 

7. Meşteşugari, muncitori calificaţi în domeniul 
industriei extractive, construcţiilor etc. 

5,3 11,1 

8. Operatori la maşini şi mecanisme 11,0 9,0 

9. Muncitori necalificaţi 18,9 57,8 

 Total  100,0 100,0 

 

Actualmente, nu există acorduri, mecanisme dintre Republica Moldova şi 

alte state privind angajarea migranţilor moldoveni potrivit competenţelor şi 

nivelului de instruire. Respectiv, migranţii moldoveni realizează peste hotare 

munci pentru care sunt supracalificaţi: servicii de îngrijire a copiilor, servicii 

de îngrijire a persoanelor în etate, servicii de menaj şi administrare a gospo-

dăriilor casnice. Deci, migraţia persoanelor calificate din Republica Moldova 

constituie, în general, un fenomen de irosire a creierilor întrucât forţa de mun-

că calificată este angajată preponderent la munci subcalificate. Numărul per-

soanelor calificate care sunt valorificate în ţările de destinaţie sau care revin 

şi valorifică experienţa acumulată peste hotare în ţara de origine este mic. 
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ÎNVĂŢĂMÂNTUL DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ÎN FAŢA 

PROVOCĂRILOR GLOBALE 

Maria BULGARU 

Factorii sociali şi politici ai globalizării, precum şi problemele calităţii 
profesionale orientează asistenţa socială spre o paradigmă nouă în domeniul 
educaţiei şi practicii, ce impune necesitatea creşterii competenţelor şi cunoş-
tinţelor asistenţilor sociali locali despre relevanţa proceselor globale, strate-
giile inovatoare de soluţionare a problemelor sociale existente şi de prevenire 
a apariţiei altora noi, de prognozare a evoluţiei proceselor sociale etc., deter-
minând, totodată, ca prioritate pentru asistenţa socială internaţională dezvol-
tarea democraţiei, realizarea drepturilor omului, prevenirea conflictelor, con-
cilierea şi solidaritatea prin intermediul integrării culturale globale

 
[1, p.68]. 

Există diferite programe de asistenţă socială orientate spre pregătirea 
studenţilor pentru a activa în noile condiţii ale globalizării. L.Healy, de 
exemplu, a identificat în SUA patru modele de curriculum la asistenţa socială 
internaţională, acestea variind de la abordarea „conceptelor minime esenţia-
le”, prin care toţi studenţii sunt familiarizaţi cu aspectele internaţionale în 
cadrul unuia sau câtorva module, până la alegerea de către un grup de 
studenţi a unui curs opţional de o „abordare comprehensivă”, prin care se 
urmăreşte internaţionalizarea curriculumului în întregime [2, p.54]. 

R.J. Estes propune trei variante ale concepţiei programei de învăţământ după 
obiectivele de utilizare a contextelor internaţionale şi multiculturale. Este vorba 
despre: 1) abordarea selectivă care prevede focusarea pe contextul unei ţări, 
luând în considerare particularităţile multiculturale ale populaţiei ei; 2) aborda-
rea specializată care presupune studierea mai aprofundată a contextelor inter-
naţionale ale inegalităţii, politicii sociale comparate şi dezvoltării sociale inter-
naţionale în cadrul unei posibile specializări şi practici de teren în alte ţări; 3) 
abordarea integrată care semnifică în realitate o concentrare totală pe însuşirea 
asistenţei sociale internaţionale, în cadrul căreia studenţii sunt orientaţi din start 
spre desfăşurarea activităţii profesionale în agenţii internaţionale din ţară sau de 
peste hotare [3]. Este cert că doar o parte mică din studenţii care vor studia 
asistenţa socială după asemenea programe pot avea şansa de a realiza stagiul de 
practică peste hotarele ţării de baştină sau să lucreze în alte ţări. Iată de ce, 
pentru majoritatea studenţilor (în special, din ţările în curs de dezvoltare, inclu-
siv, din Republica Moldova), cele mai reale rămân a fi primele două tipuri de 
programe de studiere a dimensiunilor internaţionale ale asistenţei sociale.  

Oricum, actualmente se simte nevoia ca toţi asistenţii sociali să posede 
cunoştinţe despre dialectica local-globală a proceselor de globalizare, despre 
politicile de asigurare a bunăstării şi relaţiile interculturale. Un argument 
suplimentar la cele spuse ţine şi de tendinţele crescânde ale mobilităţii profe-
sionale. Toate acestea cer, desigur, ca ei să posede o pregătire similară, în co-
respundere cu anumite standarde comune, care ar permite recunoaşterea cali-
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ficărilor de la o ţară la alta [4, p.371-375]. În alţi termeni, numărul tot mai 
mare de asistenţi sociali locali care pot fi atraşi în activităţi ce depăşesc cad-
rul naţional accentuează o dată în plus necesitatea revizuirii curriculumului 
universitar, care să fie completat cu un şir de discipline noi, cum ar fi: asistenţa 
socială internaţională (care ar oferi cunoştinţe suficiente despre diferenţele 
culturale ale grupurilor etnice, despre potenţialii beneficiari ai asistenţei sociale 
şi specificul lucrului în condiţiile globalizării sub cele mai diverse aspecte), 
responsabilitatea socială corporatistă, asistenţa socială rurală, traficul de fiinţe 
umane, gerontologia socială, managementul de caz, inteligenţa emoţională în 
asistenţa socială etc. Pregătirea asistenţilor sociali trebuie să fie axată, de 
asemenea, şi pe formarea capacităţilor de cercetare socială, de prognozare a 
evoluţiei proceselor economice, politice şi sociale, ceea ce va permite să fie ela-
borate măsuri de prevenire a multor fenomene negative, urmate şi de apariţia 
unor noi categorii de beneficiari ai sistemului de asistenţă socială

 
 [5, p.22-23]. 

În ultimele decenii, se promovează insistent ideea unei conştiinţe europene, 
integrării în Uniunea Europeană, inclusiv a învăţământului etc., creându-se 
uneori impresia că în zilele noastre se vorbeşte chiar mai mult de europenizare 
decât de globalizare. Or, paralel cu globalizarea se dezvoltă un alt proces, 
desemnat de conceptul regionalizare, în cazul dat mai degrabă în sens continen-
tal, decât în sens naţional, ceea ce reprezintă însă o formă specifică de globa-
lizare. În contextul celor spuse, se înscriu şi eforturile depuse în ultimele două 
decenii în scopul constituirii unui Spaţiu European comun în Învăţământul 
Superior (SEIS), având la bază obiectivele Procesului de la Bologna. Asigu-
rarea calităţii prevede, desigur, un set comun de standarde şi norme orientative 
europene faţă de competenţele profesionale ale viitorilor specialişti, dezvoltarea 
unui cadru naţional de calificări racordat la cel european etc. [6, p.144-161]. 
Standardizarea nu înseamnă însă lichidarea/ limitarea autonomiei universităţilor 
în elaborarea planurilor şi a programelor de învăţământ. Standardizarea presu-
pune o echilibrare şi, în consecinţă, obţinerea unui rezultat adecvat cerinţelor 
actuale şi tendinţelor dezvoltării social-economice a mediului intern, precum şi 
a condiţiilor integrării viitorilor specialişti pe plan extern. 

Dezvoltarea asistenţei sociale în cadrul formării spaţiului educaţional global 
presupune armonizarea standardelor şi abordărilor ştiinţifice în activitatea di-
dactică, elaborarea cerinţelor comune faţă de specializările asistenţilor sociali, 
conţinutul şi volumul practicii de specialitate, introducerea în procesul de 
instruire a tehnologiilor înaintate, dezvoltarea învăţământului continuu, la dis-
tanţă etc. O etapă importantă în promovarea asistenţei sociale ca profesie cu 
dimensiuni internaţionale, susceptibilă să răspundă provocărilor globalizării, 
ţine de elaborarea Standardelor globale pentru educaţia şi formarea profesiei 

de asistent social (Global Standards for the Education and Training of the 
Social Work Profession), care au fost aprobate la Congresul comun al Federa-
ţiei Internaţionale a Asistenţilor Sociali şi a Asociaţiei Internaţionale a Şcolilor 
de Asistenţă Socială din 2004 (Adelaide, Australia). Scopul principal al Stan-
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dardelor globale… este de a reflecta idealurile, spre care ar trebui să tindă şco-
lile de asistenţă socială, pentru a asigura un nivel intelectual înalt al învăţămân-
tului în acest domeniu, pentru a spori instruirea şi practica asistenţilor sociali la 
nivel global, prin intermediul dezvoltării practicilor internaţionale şi interregio-
nale. Este nevoie aşadar de o îmbinare dialectică a universalului şi particularu-
lui/singularului/localului, de recunoaşterea principiului abordării concrete în 
asistenţa socială. Numai pe o asemenea cale va deveni posibil un schimb bene-
fic de experienţă, stabilirea acţiunilor comune în soluţionarea problemelor so-
ciale globale, care îşi păstrează în fiecare ţară specificul local. 

Printre principiile instruirii puse la baza „Standardelor globale...” se nu-
mără: continuitatea în formarea cunoştinţelor, deprinderilor, competenţelor; 
legătura programelor de învăţământ cu necesităţile dezvoltării locale; cores-
punderea programelor de învăţământ sarcinilor profesionale naţionale, regio-
nale, internaţionale; contextualitatea – reflectarea tuturor contextelor (politic, 
economic, cultural, ecologic, global) în care funcţionează asistenţa socială, 
ceea ce asigură o abordare de perspectivă integrativă faţă de asistenţa socială 
ca profesie globală; specializarea − acordarea calificării concrete; legătura 
activităţii de instruire cu cea practică; dezvoltarea gândirii critice; dialectica 
componentelor universale şi regionale.  

Aceste principii demonstrează că organizarea învăţământului în asistenţa 
socială a suportat o evoluţie specifică, probând diverse modele: de la paradig-
ma tradiţională de studiere, axată pe însuşirea teoriei − la învăţământul axat 
pe necesităţile studentului, în care teoria a fost privită ca mijloc de rezolvare 
a problemelor practice, iar apoi − la modelul de instruire centrat pe dezvol-
tarea competenţelor profesionale, prin care se înţeleg anumite cunoştinţe, 
deprinderi şi orientări valorice, necesare pentru soluţionarea sarcinilor profe-
sionale dintr-un anumit domeniu al asistenţei sociale. Un rol important în 
formarea competenţelor profesionale este atribuit instruirii practice, calitatea 
căreia ţine de stabilirea relaţiilor de parteneriat între instituţiile de învăţământ 
şi agenţiile-baze de practică, de asemenea şi între utilizatorii serviciilor so-
ciale, care vor aprecia activităţile studenţilor la finisarea stagiilor de practică.  
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RAPORTURI INTERPERSONALE ÎN SISTEMUL FAMILIAL 

Cristina COROBAN, Maria BULGARU 

Relaţiile de familie au un caracter de complexitate pe care nu-l găsim la 

alte grupuri sociale. Sociologul român M.Voinea susţine că familia este un 

grup social constituit prin căsătorie, alcătuit din persoane care trăiesc împreu-

nă, au gospodărie casnică comună, sunt legaţi prin anumite relaţii naturale, 

biologice, psihologice, morale şi juridice şi care răspund unul pentru altul în 

faţa societăţii [1, p.32].  

Demograful francez, Ph.Aries afirmă că familia se transformă în măsura 

în care se modifică relaţiile cu copilul. [2, p.17]. În acest context, familia este 

un sistem complex, cu atât mai complex, cu cât este alcătuit din mai mulţi 

membri. Schema fundamentală a creşterii copiilor se formează prin modelul 

relaţiilor dintre părinţi. Familia întruneşte toate formele de relaţionare care 

sunt caracterizate de un înalt grad de intimitate personală, profunzime emo-

ţională, angajare morală, coeziune socială şi continuitate în timp. Sistemul 

familial de relaţionare îmbracă forme diverse datorită unor raporturi de 

subordonare care asigură instituirea şi menţinerea familiei ca unitate socială: 

raportul de subordonare a sexelor explică instituirea grupului familial, iar cel 

de subordonare a vârstelor explică menţinerea acestuia.  

Relaţiile interpersonale sunt definite ca relaţii interpsihologice, directe şi 

reciproce, care se desfăşoară atât în plan conştient, cât şi în plan inconştient. 

Nu putem să ne dezvoltăm ca oameni în absenţa relaţiilor cu familia şi mediul 

de origine. Pentru a delimita mai coerent relaţiile interpersonale existente la 

nivelul familiei, facem referire la teoria funcţionalistă, denumită şi dinamica 

rolurilor şi a puterii. Din această perspectivă, schimbările care intervin în 

interiorul cuplului determină tranziţia cuplului de la structura de tip tradiţio-

nal la cea de tip modern. Tranziţia cuplului a adus o serie de schimbări în 

ceea ce priveşte factorul afectiv. În societatea modernă, factorul afectiv este 

prioritar atât în relaţia cu partenerul, cât şi în relaţiile dintre copii şi părinţi. 

Tipuri diferite de relaţii se stabilesc între partenerii conjugali, între ascendenţi 

şi descendenţi şi între membrii familiei nucleare şi cei cu grade de rudenie 

mai largi. Nomenclatorul gradelor de rudenie diferă de la o societate la alta, 

în unele fiind extrem de sărac, iar în altele foarte bogat. 

Înţeleasă şi concepută ca funcţionalitate integrală, normalitatea vieţii 

familiale impune exercitarea adecvată a tuturor funcţiilor, rolurilor şi sarcini-

lor adulţilor din cadrul familiei. Prin descrierea relaţiilor din cadrul familiei, e 

necesar să concretizăm termenul de rol familial, prin care înţelegem setul 

coerent de comportamente pe care membrii familiei îl aşteaptă de la fiecare 

membru al acesteia, în funcţie de poziţia pe care o ocupă în sistemul familial. 

Aşadar, există trei roluri familiale:  
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Rolul de partener conjugal – vizează relaţia cu soţul/soţia. Acest raport 

este consolidat în familia tradiţională precum şi în cea modernă prin încredere 

şi devotament. Momentele cele mai semnificative descrise de rolul conjugal 

sunt: cunoaşterea de sine şi a partenerului; satisfacerea reciprocă a nevoilor, a 

intereselor şi aspiraţiilor referitoare la viaţa de cuplu; susţinerea reciprocă în 

urmărirea sarcinilor şi funcţiilor familiei; modelarea intimităţii şi a vieţii de 

cuplu pentru copii. Rolul de partener conjugal îmbină stimularea funcţionării 

cuplului prin folosirea tuturor resurselor personale. 

Rolul parental – descrie raportul dintre copii–părinţi cu particularităţile 

emotive, de educaţie şi de filiaţie. Asumarea rolului parental vine cu etapa de 

creştere şi educare a copiilor, evoluând până la formarea identităţii sexuale a 

copiilor şi culminând prin stimularea evoluţiei şi dezvoltării personalităţii la 

descendenţi.  

Rolul fratern – vizează învăţarea traiului alături de egali prin afecţiune, 

rivalitate, solidaritate, competiţie, conflict și negociere. O altă etapă în asu-

marea rolului fratern îi revine susţinerii afective şi comportamentale în dife-

rite situaţii. Psihologii Erick Erickson și George Herbert Mead susţin că asu-

marea rolului fratern se realizează prin completarea identităţii de sine.  

În viaţa cotidiană, deseori nu există comportamente clare, stabilite şi 

acceptate de toată lumea pentru fiecare dintre aceste roluri. Astfel fiecare 

dintre noi consideră că anumite comportamente trebuie să existe la un parte-

ner, la un părinte sau la un frate. 

Cercetările au demonstrat că pot apărea carenţe în ceea ce priveşte îndep-

linirea rolurilor familiale, cum ar fi exacerbarea sau minimalizarea rolurilor 

familiale. Un exemplu de exacerbare a rolului este când soţul sau soţia se 

implică exclusiv în rolul conjugal, generând sentimente de sufocare, şi cont-

rol pentru partener şi ignorarea copiilor. Cel mai des exacerbarea rolului se 

întâlneşte la mame, ajungând să facă din rolul matern un scop în sine punând 

totul, chiar şi pe ele pe planul doi întotdeauna. O altă situaţie de exacerbare a 

rolurilor este cea a rolului fratern, în care un frate îşi îndreaptă toată atenţia, 

grija şi viaţa spre fraţii săi, ignorând propriile nevoi şi scopuri. Un alt 

exemplu îl prezintă copiii parentali, care îşi asumă responsabilitatea pentru 

îngrijirea şi educarea fraţilor şi surorilor mai mici. Realitatea socială în 

Republica Moldova demonstrează că astfel de situaţii sunt extrem de des 

întâlnite, în familiile cu mulţi copii sau în familiile în care părinţii sunt plecaţi 

la muncă peste hotare. În aceste situaţii, copiii parentali se simt supraîncărcaţi 

cu sarcini, fiind încercaţi de sentimente de vinovăţie şi neputinţă pentru că nu 

pot face faţă în totalitate responsabilităţilor la care sunt expuşi. 

Minimalizarea rolului parental are consecinţe negative asupra copiilor, 

deoarece apare neglijarea sau privarea acestora de grijă, atenţia şi satisfacerea 

nevoilor pe care singuri nu le pot îndeplini având consecinţe negative în 
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dezvoltarea personalităţii lor. Cel mai frecvent neglijarea rolului patern apare 

la părinţii imaturi, la cei cu boli fizice şi psihice grave, la cei care îşi resping 

propria sexualitate (mame care îşi resping feminitatea şi taţi care nu mani-

festă masculinitate), părinţi dependenţi de alte persoane sau substanţe psiho-

trope. Minimalizarea rolului fratern îl întâlnim atunci când fraţii se ignoră 

unii pe alţii sau atunci când apar multiple conflicte şi tensiuni între ei, ali-

mentate de diferenţa mare de vârstă sau provenienţa din familii mixte.  

Modelul tradiţional al relaţiilor familiale este pus sub aspectul puterii so-

ţului şi sfinţeniei căsătoriei, familiilor cu mai mulţi copii. În timp ce modelul 

familial occidental este pus sub aspectul structurilor conjugale şi familiale 

diverse, divorţialitatea a cunoscut schimbări cardinale în a doua jumătate a 

sec.XX. Fiind pe parcursul secolului una dintre cele mai stabile instituţii so-

ciale, care se schimbă lent, familia actuală, în opinia mai multor cercetători, 

tinde să fie „barometrul” schimbărilor sociale. [3, p.97]. 

Toate relaţiile intrafamiliale: copil–părinte, părinte–părinte, frate–frate, 

nepot–bunic, se constituie ca modele şi repere în termeni de valori morale, 

valori interpersonale de orientare şi implicare socială. Chiar dacă procesul de 

împlinire a personalităţii unui individ nu se termină niciodată pe deplin, baza 

acestui proces are loc în primii ani de viaţă cei şapte ani de acasă şi în pe-

rioada de pînă la desprinderea tînărului de familie. Influenţa mediului familial 

se face prezentă şi indirect prin intermediul a ceea ce psihanaliştii numesc 

introiecţii, modele şi seturi de valori preluate din exterior şi interiorizate sub 

forma unor modele sau valori devenite personale [4, p.9-20].  

Transformările sociale, politice şi economice au condus la o redefinire a 

instituţiei familiei şi la reconstrucţia spaţiului privat. Familia a continuat să 

reprezinte un refugiu şi un mijloc de suport pentru membrii săi, nu doar 

împotriva intervenţiilor agresive şi controlului statului, dar şi impotriva prob-

lemelor şi stării de nesiguranţă generate de tranziţie.  

Referinţe: 
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DOMENIUL DE SUPERVIZARE ÎN ASISTENŢA SOCIALĂ: 

ÎN CĂUTAREA PROPRIEI IDENTITĂŢI 

Stela MILICENCO 

Majoritatea lucrărilor de specialitate descriu supervizarea drept o activi-

tate care transferă cunoştinţe, abilităţi şi atitudini de la o persoană cu expe-

rienţă către una cu mai puţină experienţă. Psihologul suedez cu o experienţă 
de peste 30 de ani în domeniul supervizării Karin Lundén afirmă că procesul 

de supervizare este „un proces de durată, care se desfăşoară între un profe-

sionist cu o anumită competenţă şi unul sau mai mulţi profesionişti fără acea 
competenţă” [1, p.162]. În acelaşi timp, supervizarea reprezintă o întâlnire 

profesională, care se desfăşoară într-un cadru organizat şi negociat între părţi, 
având ca scop creşterea capacităţii supervizatului de a interveni în diverse 

situaţii, păstrându-şi profesionalismul, iar ca obiectiv de durată – dezvoltarea 

profesională a supervizatului.  
Evoluţia conceptului de supervizare datează din anul 1904, când a fost 

menţionat pentru prima dată în titlul unei cărţi. În anii 1940, una dintre marile 

susţinătoare ale supervizării Bertha Reznolds a editat o lucrare, în care a 
descris amănunţit etapele procesului de supervizare. În spaţiul european 

activitatea de supervizare începe să se dezvolte în jurul anilor 1950. Spre 
deosebire de SUA (unde acest domeniu presupunea recrutarea, organizarea 

şi evaluarea voluntarilor, misiunea cărora consta de a oferi sfaturi familiilor 

defavorizate pentru ca acestea să-şi dezvolte abilităţile de autoîntreţinere), 
supervizarea s-a dezvoltat în baza unei concepţii complexe, bazată pe intenţia 

de a contribui la soluţionarea mai multor probleme, printre care: de modelare 

a contextului social, de înţelegere a relaţiilor profesionist-client, de perfecţio-
nare şi dezvoltare continuă în plan profesional, de extindere a ariei de benefi-

ciari, de îmbunătăţire a practicilor asistenţiale oferite diverselor categorii. În 
asistenţă socială, supervizarea a fost practicată încă de la sfârşitul sec. XIX, 

preponderent în SUA, ca o activitate de supraveghere a voluntarilor care acti-

vau în diferite organizaţii pentru sprijinirea persoanelor defavorizate. Odată 
cu dezvoltarea asistenţei sociale pe diferite segmente a fost conştientizată 

nevoia dezvoltării supervizării ca formă de sprijin şi de control pentru asis-

tenţii sociali. Pentru sistemul de asistenţă socială din Republica Moldova, 
conceptul de supervizare este unul destul de nou, care se află încă în proces 

de identificare a propriei identităţi. Implementarea lui este bazată pe elabora-
rea „Mecanismului de supervizare în asistenţă socială”, aprobat prin Ordinul 

Ministerului Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului nr.99 din 31.12.2008 [2].  

Actualmente, devin tot mai insistente şi discuţiile privind profesia de bază 
a supervizorului, acestea referindu-se în principal la faptul dacă supervizorul 

poate avea altă profesie decât supervizatul sau dacă este necesar să aibă 

profesia supervizatului, cu un plus de experienţă în domeniu. Desigur, în 
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mare parte, aceasta depinde de tipul de supervizare desfăşurat. Spre exemplu, 

dacă se desfăşoară supervizarea de grup în asistenţa socială, atunci este 

evident că supervizorul va avea o altă profesie decât cel puţin o parte dintre 
supervizaţi, dat fiind că în acest domeniu activează, de regulă, echipe multi-

disciplinare. Este evident că acest lucru este posibil doar dacă supervizorul 

dispune de o bună formare profesională ca supervizor, fapt care va amplifica 
percepţia supervizatului privind activităţile pe care le desfăşoară, oferindu-i 

noi puncte de vedere [3, p.138]. Or, calitatea serviciilor în asistenţa socială 

oferite de diferite organizaţii (guvernamentale, ONG-uri, fundaţii ş.a.) poate 
fi asigurată numai prin standarde aplicate de specialişti bine calificaţi, 

inclusiv de supervizori profesionişti. 

În acest sens, supervizarea serviciilor de asistenţa socială reprezintă o di-

mensiune esenţială care fundamentează respectarea acestor cerinţe legate de 

standarde. Urmare a dezvoltării de noi niveluri de competenţă profesională a 

specialiştilor din domeniul asistenţei sociale, precum şi a dificultăţilor gene-

rate de extinderea gamei de servicii sociale în Republica Moldova, la Faculta-

tea de Sociologie şi Asistenţă Socială (FSAS) a Universităţii de Stat din 

Moldova, a fost inclus cursul „Supervizarea în asistenţă socială” în curricula 

de pregătire a masteranzilor din cadrul programului „Politici sociale centrate 

pe familie”. Acest curs este binevenit în situaţia actuală, dat fiind că prin 

ordinul Ministrului Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului nr.54 din 

10.06.2009, a fost instituit postul de „asistent social supervizor” pentru toate 

serviciile de asistenţă socială comunitară. Aceşti specialişti supervizori 

actualmente nu sunt pregătiţi nici într-o instituţie de învăţământ superior din 

Republica Moldova, fapt care pune în pericol calitatea activităţilor desfăşu-

rate de aceştea. Cursul iniţiat în cadrul FSAS oferă o iniţiere în specificul 

activităţilor de supervizor, prezintând supervizarea ca o modalitate esenţială 

pentru asigurarea unor standarde de calitate, pentru performanţă organizaţio-

nală şi pentru practici competente de lucru cu beneficiarii serviciilor sociale. 

Teoriile supervizării serviciilor din domeniul asistenţei sociale, diferitele mo-

dele de supervizare şi monitorizare, precum şi activităţile aplicative specifice 

sunt centrate pe analiza unor practici reuşite din domeniu. Includerea unui 

astfel de curs în programul de pregătire a specialiştilor performanţi va contri-

bui la consolidarea identităţii domeniului de supervizare în asistenţă socială. 

Supervizarea nu se desfăşoară la întâmplare, ci are obiective bine stabilite, 

stupulate într-un contract, care stabileşte un cadru de desfăşuare a superviză-

rii. În literatura de specialitate, se disting trei tipuri de supervizare în asistenţa 

socială: supervizarea educaţională (realizată în scopul sporirii competenţelor 

profesionale); supervizarea metodologică (desfăşurată în scopul perfecţio-

nării metodologiei de intervenţie în diverse cazuri); supervizarea administra-

tivă (orientată spre dezvoltarea competenţelor manageriale). Totodată, se face 

distincţie între supervizarea „care se se concentrează asupra a ceea ce face 
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(dimensiunea administrativă), ceea ce simte (dimensiunea terapeutică) şi 

ceea ce gândeşte (dimensiunea educativă) supervizatul. Tipologia şi caracte-

risticile supervizării sunt inspirate din principiile asistenţei sociale aprecia-

tive, care sunt adaptate la specificul procesului de supervizare, printre care: 

– Centrarea pe experienţă: procesul de învăţare pleacă de la experienţele 

supervizorilor şi supervizaţilor despre ei înşişi şi despre lume, iar beneficiarii 

serviciilor sociale sunt consideraţi potenţiale surse şi creatori de cunoaştere, 

pornindu-se de la experienţele lor din viaţa personală. 

– Centrarea pe succes: supervizarea se concentrează pe valorificarea mo-

mentelor de maxim succes din experienţa supervizaţilor, considerându-le 

drept inspiraţie pentru succesele viitoare. 

– Focalizarea legăturii dintre viziunea pozitivă şi acţiunea pozitivă: rolul 

supervizării este acela de a crea viziunea pozitivă (despre oameni, instituţii, 

comunitate, beneficiari etc.), or, acestea constituie resurse de energie şi, 

totodată, un motor pentru acţiunea pozitivă. 

– Principiul constructivist în supervizare: în practica socială supervizarea 

este o construcţie a tuturor actorilor care interacţiunează, fiind dependentă de 

cunoştinţele, valorile şi ideile acestora. 

– Principiul anticipării constată ca imaginile, ideile persoanelor despre 

viitor ghidează comportamente şi acţiunile lor, care conduc la apariţia acestui 

viitor. Imaginile pozitive legate de viitor conduc la acţiunile pozitive, iar cele 

negative conduc la acţiuni, comportamente negative, reactive. Thomas for-

mulează acest principiu, cunoscut în sociologie ca „autoprofeţia creatoare”: 

„Dacă oamenii definesc o situaţie ca fiind reală, atunci această situaţie este 

reală prin consecinţele definirii ei ca reală”, şi altele. 

În consecinţă, supervizarea reprezintă un domeniu în proces de definiti-

vare a statutului său autentic, pe parcurs acesta va facilita noi interpretări şi 

explorări ale situaţiilor concrete, atât în ceea ce priveşte abordarea contex-

tului, cât şi cel al necesităţilor beneficiarilor şi al resurselor disponibile. Este 

important ca profesioniştii să descopere valenţele supervizării, precum şi 

beneficiile care decurg pe aici. În esenţă, supervizarea constituie una din 

oportunităţile de a perfecţionare a funcţinalităţii sistemului de asistenţă so-

cială. Chiar dacă activitatea supervizorului “deranjează” sau este încă neînţe-

leasă, totuşi mai devreme sau mai târziu se va conştientiza, că munca lor asi-

gură calitate în munca de asistenţă socială. 
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REGLEMENTĂRI JURIDICE PRIVIND PROTECŢIA  

SOCIALĂ A PERSOANELOR CU DIZABILITĂŢI 

Ludmila PROCA 

În ultimii ani, se atestă o atenţie sporită a societăţii vizavi de problemele 

de protecţie socială a persoanelor cu dizabilităţi. Restabilirea sănătăţii acestor 

persoane în scopul reintegrării lor în viaţa profesională şi socială este una din 
directivele politicii sociale ale statului moldovenesc [1]. Una din priorităţile 

Republicii Moldova la etapa actuală constă în promovarea unei politici sociale 

coerente şi consecvente ajustată la condiţiile perioadei pe care o trăim, precum 
şi la standardele europene din domeniu. 

Un exemplu în acest sens este ratificarea de către Republica Moldova a 
Convenţiei ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, prin Legea 

nr.166-XVIII din 09.07.2010, tratat internaţional care stabileşte drepturile 

persoanelor cu nevoi speciale şi obligaţiile statelor-părţi de a proteja şi asigura 
drepturile acestei categorii. Acest document prin cadrul său promovează sis-

temul de incluziune socială a persoanelor cu dizabilităţi şi promovează insti-

tuirea de servicii noi pentru această categorie de beneficiari [2]. 
Astfel, întru ajustarea actelor normative privind protecţia socială a persoa-

nelor cu dizabilităţi din Republica Moldova la prevederile Convenţiei, prin 
Legea nr.169-XVIII din 09.07.2010 a fost aprobată Strategia de incluziune so-

cială a persoanelor cu dizabilităţi pentru anii 2010-2013 [3], care include 

acţiunile necesare pentru reformarea politicilor în domeniu şi care ar permite 
implementarea ulterioară a prevederilor Convenţiei. 

Strategia de incluziune socială a persoanelor cu dizabilităţi (2010-2013) 

este un document strategic ce vizează problematica persoanelor cu dizabilităţi 
din Republica Moldova, care sunt persoanele cu deficienţe fizice, mintale, 

intelectuale sau senzoriale de durată, care, în interacţiune cu diverse obstacole, 
pot îngrădi participarea deplină şi efectivă a persoanelor în societate, în condiţii 

de egalitate cu ceilalţi [4]. 

În pofida acţiunilor întreprinse pe parcursul ultimilor ani la nivel central şi 
local, accesul limitat al persoanelor cu dizabilităţi la serviciile de infrastructură 

socială şi educaţie, obstacolele de încadrare în câmpul muncii, persistenţa 

modelului medical în stabilirea invalidităţii, orientat spre tratament, protejare şi 
segregare şi care nu vizează incluziunea socială [5], precum şi predominarea 

formelor rezidenţiale de protecţie socială continuă să rămână provocări majore 
ale sistemului actual de protecţie socială a acestei categorii de persoane. 

 În contextul procesului de integrare europeană a Republicii Moldova, 

acţiunile prevăzute în Strategie sunt fundamentate de cadrul legislativ general 
de politici în domeniul dizabilităţii al Uniunii Europene. Astfel, dezvoltarea 

unei reţele naţionale de servicii destinate incluziunii sociale a persoanelor cu 

dizabilităţi preia modelele de bune practici din statele membre ale Uniunii 
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Europene, bazate pe următoarele principii: respectarea drepturilor şi libertăţi-

lor fundamentale ale omului; prevenirea şi combaterea discriminării; asigura-

rea egalităţii de tratament în ceea ce priveşte încadrarea în muncă; protecţia 
împotriva neglijării şi abuzului; planificarea şi acordarea individualizată a 

serviciilor pentru persoanele cu dizabilităţi; asistarea şi fortificarea mediilor 

naturale de viaţă ale persoanelor cu dizabilităţi (familia şi comunitatea) şi 
prevenirea plasării lor în instituţii rezidenţiale [6].  

În conformitate cu obiectivele şi acţiunile prevăzute în Planul de acţiuni al 

Strategiei de incluziune socială a persoanelor cu dizabilităţi, la data de 27 iulie 

2012 a intrat în vigoare Legea nr. 60-XIX din 30.03.2012, privind incluziunea 

socială a persoanelor cu dizabilităţi [7]. Legea stabileşte un cadru general de 

garanţii şi servicii sociale în conformitate cu standardele europene şi interna-

ţionale privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi şi are menirea 

de a racorda reglementările în acest sens la standardele europene şi internaţio-

nale privind protecţia acestei categorii de persoane.  

Ca urmare a intrării în vigoare a legii menţionate, a fost elaborată Hotărârea 

Guvernului Republicii Moldova cu privire la determinarea dizabilităţii şi capa-

cităţii de muncă [8], care urmăreşte îmbunătăţirea procesului de determinare a 

dizabilităţii şi capacităţii de muncă a persoanelor cu dizabilităţi.  

Astfel, a fost creat Consiliul Naţional pentru Determinarea Dizabilităţii şi 

Capacităţii de Muncă (CNDDCM ) prin reorganizarea Consiliului Republican 

de Expertiză Medicală a Vitalităţii (CREMV), fiind succesorul de drepturi şi 

obligaţii ale instituţiei reorganizate. Consiliul este o instituţie de stat subordo-

nată Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, are în subordinea sa 

consilii specializate şi consilii teritoriale pentru determinarea dizabilităţii şi ca-

pacităţii de muncă (CTDDCM), are misiunea de a asigura realizarea prevede-

rilor actelor normative în vigoare, având ca obiective finale incluziunea socială 

a persoanelor cu dizabilităţi. 

Una din atribuţiile de bază ale CNDDCM constă în perfectarea şi eliberarea 

certificatului privind gradul de dizabilitate şi capacitatea de muncă, precum şi 

programul individual de reabilitare şi incluziune socială [9]. 

Programul individual de reabilitare şi incluziune socială este un document 

elaborat de Consiliu sau de structurile sale teritoriale, în care sunt stabilite reco-

mandările generale privind activităţile şi serviciile de care persoana cu dizabili-

tăţi are nevoie în procesul de incluziune socială [10]. În vederea exercitării atri-

buţiilor sale, CNDDCM este învestit cu dreptul de a conlucra cu instituţiile me-

dico-sanitare, structurile teritoriale de asistenţă socială, asigurări sociale, ocupa-

rea forţei de muncă şi din domeniul educaţiei în scopul acumulării de informaţii 

despre persoanele trimise pentru expertizare sau reexpertizare, în vederea asi-

gurării investigării complexe şi calitative [11]. 

În conformitate cu art.53 din Legea privind incluziunea socială a persoane-

lor cu dizabilităţi [12]. este prevăzut serviciul de asistenţă personală – pentru 
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persoanele cu dizabilităţi severe care necesită îngrijire, însoţire şi supraveghere 

permanentă din partea unei alte persoane în procesul integrării lor în societate 

conform recomandărilor din programul individual de reabilitare şi incluziune 

socială şi conform evaluării complexe a persoanei, realizată de asistentul social 

angajat de structura teritorială de asistenţă socială şi de echipa multidisciplinară.  

Pentru a oferi asistenţă şi îngrijire copiilor şi adulţilor cu dizabilităţi severe, 

precum şi favorizarea independenţei şi integrării lor sociale, la 23 mai 2012 

prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.314 a fost aprobat Regula-

mentul-cadru privind organizarea şi funcţionarea Serviciului social „Asistenţă 

personală” şi Standardele minime de calitate” [13]. Dezvoltarea acestui tip de 

serviciu va contribui şi la îmbunătăţirea măsurilor de protecţie socială a mem-

brilor de familie, care pot fi angajaţi în funcţia de asistenţi personali prin 

contract individual de muncă cu prestatorul de Serviciu. Astfel, ei vor asigura 

îngrijirea persoanei cu dizabilităţi severe, vor beneficia de salariu, din care vor 

achita contribuţii de asigurări sociale şi medicale. Pentru anul 2013, în bugetul 

de stat au fost aprobate mijloace financiare în cuantum de 4800,8 mii lei pentru 

angajarea a 179 de unităţi de asistenţi personali [13]. Totodată, autorităţile 

publice locale pot angaja asistenţi personali şi din sursele proprii.  
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ASPECTE SOCIOASISTENŢIALE ALE REINTEGRĂRII 

PERSOANELOR ELIBERATE DIN DETENŢIE 

Silvia GÎDEI 

Eficienţa unui sistem de pedepse poate fi apreciată după gradul în care a 

fost atins scopul acestora şi în funcţie de impactul exercitat asupra societăţii. 

Oricare pedeapsă are drept obiectiv şi prevenirea unor noi infracţiuni, ceea ce 
presupune o individualizare adecvată a reacţiei sociale. Socializarea persoa-

nelor eliberate din detenţie sau asistenţa postpenală vizează sensul valoric al 

societăţii. Scopul oricărei societăţi este de a-şi menţine echilibrul şi ordinea 
socială, iar acest deziderat se poate atinge prin funcţionarea optimă a 

elementelor structurii sociale, a grupurilor şi colectivităţilor. De aceea, 
reintegrarea socială a persoanelor eliberate din detenţie, unul din efectele 

procesului socializării, reprezintă un proces fundamental, care presupune 

acomodarea, adică soluţionarea conflictelor existente între aspiraţii şi 
atitudini comportamentale între indivizi. 

Actualitatea problemei reintegrării sociale şi a supravegherii infractorilor 

este una deosebită pentru Republica Moldova, în special în contextul integ-
rării europene. În contextul moderizării şi a eficientizării sistemului de justiţie 

penală, în Republica Moldova, se necesită perfecţionarea cadrului normativ şi 
instituţional, care să permită intervenţia psihosocială profesionistă a specia-

liştilor în domeniul reintegrării sociale a persoanelor eliberate din locurile de 

detenţie, precum şi supravegherea lor după eliberare.  
Finalitatea procesului de reintegrate socială spre care se tinde, adică cea 

ca deţinutul să traverseze pedeapsa, fără a-şi altera personalitatea şi compor-

tamentul, iar la eliberare să-şi manifeste opţiunea de a duce o viaţă în respect 
faţă de lege şi normele morale, constituie astăzi o problemă a modelului de 

educaţie în societate, iar soluţionarea ei nu stă doar în faţa sistemului peniten-
ciar, ci şi a întregii societăţi. 

Eliberarea condamnatului din instituţiile penitenciare comportă o schim-

bare radicală a statutului şi modului de viaţă, el manifestă crize de existenţă, 
stres şi reacţii de inadaptare, astfel de foarte multe ori în primele luni după 

eliberare sunt săvârşite noi infracţiuni. Acest lucru este determinat de faptul 

că deţinutul nu poate să răspundă adecvat cerinţelor înaintate odată cu libe-
rarea din locurile de ispăşire a pedepsei, totodată, societatea nu este pregătită 

să îl întâmpine pe cel care şi-a recăpătat libertatea. Procesul complicat de 
resocializare, reeducare şi reintegrare a persoanei care a comis delictul începe 

cu anchetarea şi se termină după adaptarea lui totală la condiţiile existente 

într-un mediu social normal. O semnificaţie majoră în facilitarea reinserţiei 
sociale a ex-deţinuţilor îi revine adaptării.  

În acest caz, adaptarea socială poate fi considerată efectivă, atunci când 

deţinutul eliberat din penitenciar stabileşte legături sociale pozitive stabile. 
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Deţinutul adptat rupe legăturile cu mediul criminogen şi nu mai comite de-

licte. Noţiunea de „adaptare” poate avea mai multe sensuri, în cazul dat 

facem însă referinţă la conceptul de „adaptare socială”. Acest concept a fost 

pe deplin studiat la mijlocul anilor 60 ai sec.XX. Potrivit concepţiei lui J.Piaget, 

adaptarea socială reprezintă unitatea proceselor de acomodare a individului la 

mediul social. Procesul de adaptare socială la condiţiile adecvate de viaţă şi la 

mediul social normal după o perioadă de detenţie, este un proces complicat, 

care necesită eforturi volitive active, iar succesul acestuia depinde, în mare 

parte, de trei factori:  

 Personalitatea deţinutului eliberat: concepţia de viaţă, trăsăturile de 
caracter, temperament, intelect, etică, deprinderi de muncă etc. 

 Condiţiile mediului social: existenţa locuinţei, a vizei de reşedinţă, a 
familiei şi relaţiilor cu familia, loc de muncă şi relaţiile cu colegii de muncă etc. 

 Condiţiile din penitenciar în care s-a aflat deţinutul şi care influen-
ţează comportamentul în primele luni de eliberare: organizarea procesului de 
muncă, structura grupului de deţinuţi, termenul de detenţie, instruirea, inter-
venţiile educative ale administraţiei etc. 

Procesul de adaptare şi integrare a deţinutului durează în medie de la 1 an 
la 3 ani, şi anume, în această perioadă este necesară activitatea intensivă de 
monitorizare a comportamentului acestuia. Etapa de integrare o putem 
împărţi în trei perioade corespunzător nivelului de integrare a individului – 
fost deţinut: 

 Nivelul integrării sociale – în care s-au armonizat relaţiile dintre 
fostul deţinut şi familia acestuia, alte grupuri sociale, contactele interperso-
nale sunt intense, individul a aderat la scopurile comune şi are un rol social 
relativ bine determinat în cadrul grupului. 

 Nivelul integrării psihosociale – conduita delincventului depinde de 
statutul actual, sursele de stres devin mai puţine sau îşi diminuează forţa. 

 Nivelul integrării subculturale – la acest nivel foştii deţinuţi interio-
rizează deja sistemul de valori şi norme informale ale grupului de apartenenţă 
devenind un purtător activ al acestora. 

Integrarea socială a unui individ, care a stat izolat de societate o perioadă 
de timp, se realizează mai greu, dar cu ajutorul familiei, consider că are un 
grad de reuşită mai mare decât al unui individ, care doreşte să se reintegreze 
în societate, dar nu are sprijinul familiei. Totodată, resocializarea, ca proces 
de reorientare, stă la baza reintegrării în viaţa socială a indivizilor, care au 
promovat comportamente criminale. Resocializarea este un mijloc de control 
social, aplicat în instituţii specializate şi urmăreşte reorientarea şi remodela-
rea personalităţii individului, reeducarea lui în consens cu normele de con-
duită acceptate de societate. 

În procesul de resocializare, un rol important revine mediului familial, 

care prin mijloace specifice poate asigura individului noi rapoarte sociale, noi 
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modele de comportament, ruperea de faptele delincvente anterior săvârşite şi 

reorientarea spre scopuri dorite şi permise de societate.  

Lacunele resocializării condamnaţilor prezintă un real pericol pentru inte-
resele umanitare ale societăţii în sfera securităţii umane şi impune o analiză şi 
prelucrare ştiinţifică a acestui domeniu. Devine tot mai evident faptul că jus-
tiţia nu poate fi administrată în afara comunităţii pe care trebuie să o ser-
vească. Instituţiile statale trebuie întotdeauna să se ocupe de toate nevoile 
infractorului, fiind necesară implicarea comunităţii. Este important ca activi-
tatea serviciilor de reintegrare socială şi supraveghere să se desfăşoare cu 
atragerea şi implicarea comunităţii în procesul de reintegrare socială a per-
soanelor condamnate la detenţie, prin aceasta cooperarea va fi transformată în 
parteneriat cu societatea civilă. 

La moment, infrastructura existentă a serviciilor sociale din Republica 
Moldova poate satisface doar parţial cele mai importante necesităţi ale per-
soanelor liberate din locurile de detenţie şi nu este capabilă să soluţioneze 
problemele cele mai mari ale acestui grup social. Lipsesc standardele definite 
pentru reintegrarea socială a persoanelor liberate din locurile de detenţie. 
Acest fapt rezultă în responsabilităţile neclare ale prestatorilor serviciilor de 
reintegrare socială a persoanelor liberate din locurile de detenţie şi drepturile 
neclare ale consumatorilor. Nu există o bază de date complexă a persoanelor 
liberate din locurile de detenţie şi a prestatorilor de servicii de reintegrare so-
cială a persoanelor liberate din locurile de detenţie. Nu sunt elaborate progra-
mele de stat de reintegrare socială a persoanelor liberate din locurile de de-
tenţie, nu este creat un sistem de instruire profesională a specialiştilor impli-
caţi în procesul de reintegrare socială a persoanelor eliberate din locurile de 
detenţie, nu există definirea clară a responsabilităţilor ministerelor, în vederea 
implementării programelor externe de reintegrare socială.  

În concluzie, menţionăm că unele soluţii ce ţin de eficientizarea procesului 
de reintegrare socială a foştilor deţinuţi se referă la: angajarea specialiştilor cu 
studii în domeniu, instruirea continuă a celor angajaţi, alocarea ratională a re-
surselor financiare, fortificarea parteneriatului între APL şi ONG-uri, totodată, 
impunându-se necesitatea asigurării durabilităţii serviciilor de reintegrare socială 
a persoanelor eliberate din locurile de detenţie prin implicarea societăţii civile.  
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ROLUL EDUCAŢIEI ÎN FORMAREA  

COMPETENŢELOR ŞI A CONŞTIINŢEI AXIOLOGICE  

A PERSONALITĂŢII TÂNĂRULUI 

Valentina MOVILA 

Formarea şi dezvoltarea personalităţii axiologice a tânărului se realizează 
prin asimilarea individuală a reperelor valorice dezirabile social, ceea ce 
conduce la formarea unui cadru referenţial axiologic. Conceptul de referen-
ţial axiologic semnifică totalitatea mobilurilor individuale şi a normativelor 
supraindividuale, interiorizate de subiect; a premiselor atitudinale şi compor-
tamentale prezente în orice act de valorizare, dar şi o valoare culturală dobân-
dită, care condiţionează asimilarea altor valori [1]. Restructurarea referenţia-
lului axiologic este determinată de intensificarea contactelor cu diferiţi sti-
muli culturali.  

Odată cu democratizarea vieţii sociale şi deschiderea spre cultura altor 
ţări, în societatea moldovenească s-a produs un aflux de valori şi pseudo-
valori noi, astfel încât parametrii axiologici sunt greu de stabilit. Pentru a 
putea face faţă noilor valori, tânărul trebuie să-şi formeze competenţa 
axiologică, prin care înţelegem capacitatea lui de a distinge valorile de 
nonvalori şi pseudovalori şi de a le integra în sistemul axiologic al 
personalităţii sale. Configurarea sistemului valoric începe în perioada 
preadolescentină (12-13 ani) şi îşi atinge apogeul spre finele adolescenţei, 
începutul perioadei de tinereţe (18-20 ani), rămânând a fi un proces deschis. 

Interiorizarea valorilor, formarea atitudinilor de valoare şi a sistemelor de 
valoare, reprezintă o parte organică a două procese fundamentale, care se 
desfăşoară de-a lungul întregii vieţi a individului: socializarea (ca proces 
social spontan) şi educaţia (ca proces social conştient, metodic), având ca 
obiectiv formarea unei personalităţi integre.  

 

Tabel 

Din ce surse învăţaţi Dvs. felul de a fi al culturii? 
 

Variante de răspuns În I rând În al II-lea rând În al III-lea rând 

1. De la părinţi 57,3% 33,1% 9,6% 

2. De la profesori 27,9% 31,3% 40,8% 

3. Din sursele mass-media 29,9% 32,7% 37,4% 

4. De la grupul de prieteni 23.5% 29,8% 46,7% 

5. Din literatura citită 11,1% 12,3% 76,6% 

6. Din mediul stradal 5,4% 7,3% 87,3% 

7. Altele 7,5% 9,7% 82,8% 

 

Sursa: Studiul autorului „Atitudini, valori şi stiluri de viaţă ale tineretului studios  
din Republica Moldova”, an.2011, N*750 
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Părinţilor le revine locul central în formarea atitudinilor de valoare, fapt 
confirmat şi de rezultatele cercetărilor sociologice. Reflecţia dată este susţi-
nută de 57,3% dintre subiecţii investigaţi, care plasează părinţii pe I loc în 
ierarhia agenţilor de transmitere a modelelor culturale, pe următoarele trei 
poziţii, în ordinea intensităţii influenţei pe care o exercită asupra orizontului 
valoric al tinerilor sunt: mass-media (29,9%), profesorii (27,9%) şi grupul de 
prieteni (23,5%), care intervin în etapa a doua de socializare, cea secundară. 

Menţionăm că valorile şi atitudini educative ale familiilor sunt foarte 
diverse, diversitatea rezultând, în parte, din structura socială a ei: apartenenţa 
socioprofesională, nivelul de instruire, nivelul economic, mediul de reşedinţă, 
ideologia familială, tipul de interacţiune familială etc. [2, p.61]. 

Apare întrebarea: în lipsa familiei sau în cazul incompetenţei ei, cine le 
formează, le altoieşte aceste valori? Experţii ne sugerează că aceasta se face 
implicit, incidental şi sporadic, pentru că la nivel micro lipseşte stategia de 
formare a valorilor, iar la nivel macro, strategiile au mai mult un caracter 
declarativ. Şi, în acest sens, profesorul trebuie să servească ca model, să pro-
moveze anumite valori, prin atitudinea şi prin valorile sale, deoarece nu 
avem astăzi conturată „personalitatea societăţii” ca concept integrator.  

Suntem în epoca informaţională, sursele educaţionale sunt diverse, la fel şi 
factorii educaţionali sau diversificat. Dacă anterior factorii educaţionali puteau 
fi identificaţi cu uşurinţă: familia ca mediu primar de socializare, şcoala ca me-
diu secundar de socializare şi educare, în mediul rural aliindu-se şi comunitatea 
care avea o influenţă educaţională majoră, prin minicomunităţile sau mediile 
psihosociale mai restrânse, precum: comunitatea vecinilor, rudelor, a familiei 
extinse etc., astăzi factorii tradiţionali au o influenţă mai minoră. Ba chiar mai 
mult, referindu-ne la fenomenul urbanizării, credem că tinerii din mediul rural 
tind, la vârste precoce, să meargă în mediul urban unde sunt influenţaţi de o 
multitudine de alţi factori. Ne aflăm astăzi în perioada de tolerare a diversităţii, 
care perturbează procesul de identificare a parametrilor axiologici, aşa cum susţin 
unii dintre experţii intervievaţi „nu întotdeauna avem criterii clare despre ce e 
bine şi ce e rău într-o diversitate atât de mare” (II_urban_f_ro_13). Accep-
tarea diversităţii se impune tot mai mult astăzi, fiind considerată ca fiind un ele-
ment al relaţiilor democratice: „nu ne imaginăm că astăzi toată lumea ar mer-
ge pe un model, că toţi ar stabili parametri rigizi ai principiilor de comunicare 
prosocială, pozitivă. Acceptăm diversitatea pentru că e bună, pentru că e comodă, 
pentru că o considerăm un element al relaţiilor democratice” (II_urban_m_ro_12), 
dar şi un pericol foarte mare în stabilirea limitelor dintre acceptarea diversităţii 
şi indiferenţă: „acceptarea diversităţii deseori alunecă în infiderenţă şi aceasta 
se întâmplă şi în mediul academic”.  

Cu toate acestea, instituţiile de învăţământ încearcă să se implice în con-
turarea sistemului valoric al tinerilor, la toate nivelurile. Pornind de la faptul 
că educaţia este explicită şi implicită, experţii din instituţiile de învăţământ 
consideră că tot ce ţine de aspectul explicit, curricular, finalităţile sunt clare. 
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Atunci însă când ne referim la aspectul moral, axiologic, educaţia se desfă-
şoară în mod implicit, cu finalităţi slab conturate. Se pare că mediul academic 
nu este preocupat şi nu are ca componentă în cadrul educaţiei explicite finali-
tatea axiologică, axându-se, în special, pe componenta intelectuală. Astfel, 
educaţia axiologică se produce implicit, aşa cum se întâmplă: „dacă contextul 
respectiv este unul benefic atunci este benefic, dacă este unul malefic, a 
atunci este malefic... în macrosocial nu există o imagine foarte clară a idea-
lului moral”. (II_urban_f_ro_13) În parte, acest fapt poate fi determinat de 
favorizarea valorilor personale, dar şi de faptul că, în tranziţia de la societatea 
închisă, totalitaristă spre cea deschisă, democratică, nu am reuşit să stabilim 
reperele axiologice specifice acestui tip de societate, plasându-ne, în acest 
sens, la nivelul societăţii incerte, periculoase din punct de vedere axiologic. 
Sistemul de valori fiind unul neclar, individul este dezorientat, debusolat în 
planul valorilor sociale, valoarea devenind pentru el o chestie de moment: îi 
convine – o percepe ca valoare, nu-i convine – o priveşte ca antipod. Cel mai 
grav în cadrul societăţii ambigue, cu caracter de tip incert, aşa cum este socie-
tatea noastră de astăzi, sunt repercusiunile comportamentale ale celor care 
cresc şi se dezvoltă. Lipsiţi de repere axiologice clare, ei devin periculoşi 
social, fiind greu să prognozezi reacţia şi comportamentul lor.  

În condiţiile create, când diversitatea s-a transformat în incertitudine şi 

indiferenţă, cât n-ar fi de paradoxal, se pare că pentru a ajunge la anumite re-

zultate este necesar de aplicat mecanismul de impunere, de control ca meca-

nismul de autoconservare a societăţii.  

Orice societate are un miez axiologic, în situaţia când acest miez dispare 

este pusă la îndoială însăşi existenţa societăţii. În situaţia când valorile, 

conţinutul valorilor, mesajul valorilor, miezul axiologic s-a uzat şi nu mai 

corespunde societăţii, societatea devine foarte şi foarte vulnerabilă. Trebuie 

să avem o claritate: ce fel de societate vrem să construim, care sunt aceste 

valori, să nu declarăm una şi să facem alta, fiindcă atunci apare discrepanţa 

dintre percepţiile sociale a celor care cresc şi se educă şi cei care educă, 

atunci dispare reperul axiologic – nu-l mai consideră ca un reper de viaţă.  

În concluzie, menţionăm că conştiinţa axiologică se formează şi evoluează 

ca rezultat al interiorizării lumii prin acţiunile exterioare şi al dezvoltării gân-

dirii de la concret la abstarct. În ansamblul său, tineretul nu poate şi nu trebuie 

privit ca o categorie demografică omogenă, care exclude particularităţile proprii 

diferitelor sale vârste şi etape de dezvoltare, şi nici ca o entitate abstractă, inde-

pendentă de condiţiile de existenţă ale societăţii în care trăiesc.  
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MECANISME EUROPENE ANTICORUPŢIONALE 

Iurii GAŢCAN 

Centrul Naţional Anticorupţie 

Corupţia reprezintă una dintre cele mai serioase ameninţări la adresa sta-

tului de drept în cadrul societăţii contemporane, subminând instituţiile şi va-

lorile democratice. Conform practicilor internaţionale, mecanismele antico-

rupţionale includ două direcţii de acţiune: o direcţie este orientată spre preve-

nirea fenomenului corupţiei prin crearea unor standarde şi instituirea bunelor 

practici preventive, iar cealaltă − spre combaterea corupţiei, prin reprimarea 

comportamentelor deviante sau neintegre. 

În mişcarea globală împotriva corupţiei, pot fi evidenţiate trei etape dis-

tincte. Prima etapă ţine de sfârşitul anilor ’90, marcată de apariţia strategiilor 

anticorupţie şi a organismelor specializate anticorupţie cu atribuţii şi compe-

tenţe ce permiteau, cel puţin teoretic, să acţioneze eficient pentru combaterea 

corupţiei. A doua etapă a constat în elaborarea şi dezvoltarea unor politici şi 

mecanisme internaţionale anticorupţie, care preconizau să realizeze următoa-

rele obiective: promovarea unor angajamente politice, dezvoltarea şi imple-

mentarea unor politici comune, stabilirea unor norme, criterii şi standarde 

universale privind încadrarea juridică a faptelor de corupţie, eficientizarea 

cooperării operaţionale pentru combaterea faptelor de corupţie; intensificarea 

schimbului de experienţă, monitorizarea evoluţiei fenomenului corupţiei şi a 

modului de implementare de către state a măsurilor prezentate supra. Odată 

cu semnarea Convenţiei ONU împotriva corupţiei în Mexic (decembrie 2003), 

lupta anticorupţie trece într-o a treia fază, cu mult mai dificilă şi, probabil, 

cea mai provocatoare dintre ele, care ţine de implementarea şi aplicarea stan-

dardelor internaţionale stabilite prin aceste mecanisme internaţionale.  

Primele iniţiative ale Consiliului Europei în lupta împotriva corupţiei au 

avut loc încă în anul 1994, în cadrul Conferinţei miniştrilor europeni ai justi-

ţiei de la Malta. Urmare a recomandărilor făcute, a fost înfiinţat un grup 

multidisciplinar privind corupţia, care în anul 1995 a elaborat Programul de 

acţiune împotriva corupţiei (PAC), adoptat de către Comitetul Miniştrilor în 

1996. Acest document, la momentul adoptării provocător, încerca să acopere 

toate aspectele luptei naţionale împotriva corupţiei.  

În Rezoluţia nr. (97) din 24.11.1997, Comitetul de Miniştri al Consiliului 

Europei a convenit să adopte cele 20 de principii directoare în lupta împot-

riva corupţiei, elaborate de către Grupul Multidiscipinar privind corupţia, 

care prevăd folosirea măsurilor legislative civile şi penale, prevenirea, refor-

mele administrative, măsurile de transparenţă şi cercetarea, fiind îndreptate în 

direcţia încurajării ţărilor să se consulte între ele şi să-şi coordoneze măsurile 

naţionale, ca precauţie suplimentară împotriva infracţiunilor transnaţionale de 
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corupţie [1, p.219]. La 11 mai 2000, Comitetul de Miniştri al Consiliului 

Europei a adoptat o recomandare privind codurile de conduită pentru func-

ţionarii publici, care include, în apendicele sale, Modelul de Cod de con-

duită pentru funcţionarii publici. Codul oferă sugestii cu privire la modul de 

a face faţă situaţiilor reale cu care se confruntă frecvent funcţionarii publici, 

cum ar fi cadourile sau utilizarea resurselor publice.  

Hotărârea privind adoptarea recomandărilor de către Comitetul Minişt-

rilor, din 8 aprilie 2003 în cadrul celei de a 835-a reuniune a delegaţilor, 

referitoare la regulile comune împotriva corupţiei în finanţarea partidelor 

politice şi campaniilor electorale prevede obţinerea unei mai mari unităţi 

între reglementările statelor-membre în acest domeniu şi lupta împotriva 

corupţiei din cadrul partidelor politice.  

Un pas important în dezvoltarea mecanismelor de luptă cu corupţia l-a 

constituit Convenţia Civilă a Consiliului Europei privind Corupţia (1999), 

semnată de către 40 de state-membre şi nonmembre ale Consiliului Europei 

şi ratificată de către 25 dintre acestea [2, p.138], care urmăreşte scopul ca 

fiecare parte la convenţie să prevadă în dreptul său intern căile de atac pentru 

persoanele care au suferit un prejudiciu de pe urma corupţiei, pentru a le 

permite acestora să-şi apere drepturile şi interesele, inclusiv posibilitatea de a 

obţine repararea prejudiciului. Astfel, printre măsurile importante adoptate în 

cadrul Convenţiei se înscriu: prevederile privind despăgubirea persoanelor 

care au suferit prejudicii ca urmare a unor acte de corupţie; responsabilizarea 

statelor-membre şi a autorităţilor în vederea compensării daunelor provocate 

de actele de corupţie; declararea nulităţii contractelor care au fost încheiate în 

urma unei fapte de corupţie; protecţia avertizorilor de integritate din rândurile 

salariaţilor; implementarea măsurilor care să asigure prezentarea unei imagini 

transparente a conturilor şi a intereselor financiare a funcţionarilor publici şi 

crearea unor auditori independenţi pentru a confirma acest lucru; cooperarea 

internaţională între membri în cazurile de corupţie, inclusiv în obţinerea de 

probe în străinătate, competenţa, recunoaşterea şi executarea hotărârilor străi-

ne; implementarea unui sistem de monitorizare. 

Un instrument util al Consiliului Europei este şi Grupul de State împo-

triva Corupţiei (GRECO) pentru prevenirea şi combaterea corupţiei, ce 

reprezintă un mecanism flexibil de raportare şi monitorizare, printr-un proces 

mutual de evaluare şi examinare. GRECO are rolul de a controla prin inter-

mediul unui mecanism dinamic de evaluări şi presiuni reciproce, aplicarea în 

practică a instrumentelor juridice ale Consiliului Europei. GRECO funcţio-

nează în cicluri sau runde de evaluare, fiecare acoperind teme specifice. Până 

în prezent, s-au desfăşurat trei runde de evaluare pe diferite teme. Prima 

rundă de evaluare GRECO, desfăşurată în 2000-2002, a fost focusată pe trei 

principii din cadrul celor 20 de principii directoare privind lupta împotriva 
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corupţiei: asigurarea independenţei autorităţilor specializate în combaterea 

corupţiei; promovarea specializării şi furnizarea de mijloace adecvate autori-

tăţilor cu atribuţii în combaterea corupţiei; limitarea imunităţii privind ancheta, 

urmărirea sau judecarea privind infracţiunile de corupţie. A doua rundă de 

evaluare desfăşurată în 2003-2006, s-a axat pe monitorizarea reglementărilor 

şi procedurilor legate de identificarea, sechestrarea şi confiscarea sumelor 

rezultate corupţiei, prevenirea şi detectarea corupţiei în administraţia publică 

şi prevenirea posibilităţii ca persoanele juridice (societăţi, companii etc.) să 

fie folosite în calitate de scuturi pentru corupţie [3]. Rundă a treia de evaluare, 

lansată în ianuarie 2007, are în vizor incriminările prevăzute în Convenţia pe-

nală privind corupţia şi transparenţa finanţării partidelor. La aceste runde, au 

participat toate cele 47 de state-membre ale GRECO, inclusiv şi Republica 

Moldova. Trebuie menţionat faptul că, în funcţie de momentul aderării la GRECO, 

o parte dintre state precum Turcia, Muntenegru, Armenia sau Ucraina au des-

făşurat cele două runde de evaluare în acelaşi timp. Cu excepţia acestor state, 

toate celelalte ţări au finalizat prima rundă de evaluare, rapoartele de confor-

mitate şi addendum-urile la acestea, fiind adoptate de către adunarea plenară 

a GRECO. Situaţia este valabilă şi pentru a doua rundă de evaluare, unde o 

mare parte a statelor au finalizat cu succes această rundă, inclusiv şi Republica 

Moldova. În ceea ce priveşte runda a treia de evaluare demarată în 2007, 

majoritatea statelor se află abia în prima fază – cea a vizitelor echipelor de 

experţi. În linii generale putem spune că mecanismul de monitorizare al 

GRECO este unul eficient, diferit de celelalte atât prin procesul de evaluare, 

cât şi prin mecanismul colegial de adoptare a deciziilor. 

Evaluând mecanismele europene anticorupţionale, putem spune că abor-

darea, referitoare la conceptele şi măsurile de prevenire şi combatere a corup-

ţiei, este în esenţă aceeaşi în majoritatea instrumentelor juridice internaţio-

nale. Una din principalele deficienţe, ce reprezintă, totodată, şi o problemă 

majoră pentru Republica Moldova, constă în lipsa unor mecanisme viabile de 

monitorizare a implementării instrumentelor internaţionale în cadrul legal naţional. 
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РОЛЬ СОЦИАЛЬНОГО КАПИТАЛА В ФОРМИРОВАНИИ 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭЛИТЫ: РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

Владимир БЛАЖКО 
Институт правовых и политических исследований АН  Молдовы 

Категория «социальный капитал» до сих пор не обрела строго науч-

ного определения. Нематериальный характер и многомерность структуры 
социального капитала часто дают повод ученым использовать различные 

подходы и методы в его изучении, выделяя с точки зрения различных 

наук существенные признаки контактов, связей, отношений, социальных 
ориентаций, моральных норм, ценностей и т.д. Так, согласно определе-

нию Всемирного Банка, социальный капитал – это институты, отношения 
и нормы, которые формируют качественно и количественно социальные 

взаимодействия в обществе. Дж.Коулман определяет социальный каптал 

как «набор социальных норм, социальных обменов и, следовательно, 
некоторый базовый уровень доверия»; Р.Патнэм включает в его струк-

туру «доверие, нормы взаимности, социальные сети», А.Поляков – «дове-

рие, разделяемые в обществе нормы и ценности, социальные сети различ-
ного рода» [1, с.3]. 

На наш взгляд, эта категория в значительной мере социологическая и 
поэтому, не отвергая атрибутивные личностно-психологические подходы, 

мы присоединяемся к точке зрения французского социолога П.Бурдье. По 

мнению ученого социальный капитал – «это сумма реальных и виртуаль-
ных ресурсов, которые получает индивид или социальные группы вслед-

ствие участия в прочной сети в той или иной степени институциализиро-

ванных отношений взаимного знакомства и признания» [2, с.5]. Уровень 
накопленного социального капитала может определяться плотностью и 

богатством связей, наличием у индивида ресурсов, имеющих форму прак-
тической реализации, в виде материального или символического обмена, 

который способствует их поддержанию. По мнению П.Бурдье, экономи-

ческий, финансовый, человеческий, символический, культурный, социа-
льный капиталы выступают в качестве форм взаимного превращения, 

объективации, структурирования и институциализации неравенства. Из 

этого следует, что все практики общества, как материальные, так и 
духовные, тесно переплетены и не могут рассматриваться отдельно, т.к. 

социальные отношения включают все богатство компонентов и взаимо-
связей, отражают статусы, роли и активность личности в реализации 

имеющегося социального капитала. 

Избирательные кампании мы будем рассматривать как часть полити-
ческого процесса, одну из сфер реализации социального капитала. В них 

проявляются основные критерии развития капитала: политические пред-

почтения, уровень доверия, социальная активность, различные типы со-
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циальных связей, основанные на многообразных формах поддержки (этни-

ческой, родственной, профессиональной, территориальной и т.п.). Отно-

шения социального капитала существуют между конкретными людьми, 
но приводят к образованию социальных сетей и формированию целых 

сообществ, обладающих особыми специфическими характеристиками. 
Социологические мониторинговые исследования выявили ряд особен-

ностей в ходе избирательных кампаний в Молдове. Во-первых, полити-
ческий выбор электората напрямую коррелировал с оценкой реформ и с 
положением дел в какой-либо сфере, уровнем удовлетворенностью 
жизнью тех или иных социальных групп (экономический капитал). 
Например, политическую и социальную ситуацию в стране как ухудшаю-
щуюся за последние 10 лет оценили 51,5% респондентов. И, как след-
ствие, в качестве причины недоверия к власти назвали следующие: «про-
тест против неудовлетворительной, социально-экономической ситуации в 
стране» (35,2%); «пренебрежение интересами людей со стороны ответст-
венных лиц власти»; «потеря доверия к политическим партиям и канди-
датам» (68,3%) и т.д. [3, 6]. 

Причем, уровень и качество жизни населения, социально-экономи-
ческие маркеры, стали определяющими в политических ориентациях 
избирателей. Например, респонденты в селах, в которых сложилось 
тяжелое экономическое положение, оценивают реформы в большей мере 
отрицательно (57%), чем в городе (37%), что повлияло на их голосование. 
Сельские жители предпочли отдать голоса за «новые партии» во власти: 
Либерально-демократическую, Демократическую и Либеральную, выра-
зив недовольство политикой коммунистов.  

Важно отметить еще одну особенность избирательных кампаний в 
стране. Как показывают социологические исследования, часто рейтинг 
партий «оторван» от рейтинга лидеров. Например, доверие коммунистам 
высказали 38,8% опрошенных, а ее лидеру В.Воронину – лишь 12,2%, 
Либерально-демократической партии доверяют 35% респондентов, ее 
лидеру В.Филату – 17,2%, Демократической партии РМ оказывают дове-
рие 29,4% жителей, а ее лидеру М.Лупу – 10,1% и т.д. [5,6]. 

Регионалистика превратилась в широкую область науки, находящуюся 
на стыке многих дисциплин: экономики, географии, социологии, полито-
логии и др. Наиболее распространенным в ее исследованиях является 
структурно-функциональный подход. Он определяет регион как истори-
чески сложившиеся экономические и территориальные, национально-
культурные образования, с региональным менталитетом и идеологией, 
выразителем который выступает местная (региональная) политическая 
элита. Это общепринятое словарное определение подчеркивает триедин-
ство полей политического, экономического и социокультурного, на кото-
рые опираются многие исследователи. (Э.Алаев, А.Баранов, Ю.Н. Гладкий, 
В.Добреньков, Й.Петрович, В.Фатеев, А.М. Чистобаев и др.). 
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Здесь необходимо, на наш взгляд, сделать небольшое уточнение тер-

минов «местные элиты» и «региональные элиты» Под «местными эли-

тами» мы будем подразумевать власть на уровне административного де-

ления коммун, а «локальные элиты» – это власть в муниципальных 

образованиях малых городов, «региональные элиты» – это властные 

структуры средних и крупных для нашей страны городов. Отметим, что в 

политологических исследованиях существуют различные подходы к 

выделению элит, в которых местные элиты из-за их малочисленности и 

«слабого» участия в политическом процессе часто исследуются недоста-

точно всесторонне и глубоко. У нас же в стране, как показывают послед-

ние события политических протестов в муниципии Бельцы и в других 

районах, проблемы в работе местных органов власти приобретают осо-

бую остроту. 

В регионах отмечаются интересные тенденции проявления доверия 

граждан к социальным институтам. Самый высокий рейтинг доверия 

проявляется к церкви, масс-медиа, армии, местным органам власти. 

Например, партиям доверяют 14,3% респондентов (14 место), а руковод-

ству районов – 45,6% (третье место в рейтинге). Свидетельством падения 

авторитета правящих партий могут служить прошедшие в этом году 

выборы в Верховный Совет АТО «Гагауз Ери», в который избранно 2/3 

независимых депутатов. Конечно же, на политический выбор людей в 

значительной мере влияли и общинно-родственные отношения, и хариз-

матичность лидеров. Самый большой процент голосов кандидаты набира-

ли в своих селах и районах, откуда они родом, от 75% до 90% [6, с.6-7]. 

Анализ этих и других полученных социологических данных показывает, 

что в стране назрела острая необходимость совершенствования законода-

тельства о местном самоуправлении, вовлечения в реализацию местной 

политики разнообразных общественных объединений гражданского 

общества, совершенствования технологии отбора элит, развития много-

образных форм демократии в политике местной власти.  
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ПРОБЛЕМЫ ТРУДОУСТРОЙСТВА МЕСТНЫХ РАБОЧИХ 

НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

НА ПРИМЕРЕ ГРУЗИИ 

 Ираклий КВАРАЯ, Кетеван КУТАТЕЛАДЗЕ *, Элисабед МАЛАНИЯ** 

*Государственный технический университет Грузии 

** Кавказский международный университет (Грузия) 

В начале 80-х годов ХХ века среди отраслей народного хозяйства 

строительство занимало в Грузии ведущую роль. С распадом Совет-

ского Союза в наиболее неудовлетворительном положении оказался 

строительный комплекс всей страны, и в том числе Грузии. Сразу же 

возникли серьезные проблемы с финансированием, утрачивались нала-

женные годами связи с поставщиками из других республик, постепенно 

прекращали существование строительные организации, домостроитель-

ные комбинаты и предприятия по производству строительных материа-

лов. К 1992-1993 годам, в условиях различных военных и гражданских 

противостояний, строительный процесс в Грузии фактический полно-

стью приостановился. Огромная масса рабочих, квалифицированных 

специалистов осталась без работы. После многолетней стагнации, про-

должавшейся 15-16 лет, в Грузии возобновилось строительство сначала 

жилья, а затем и других объектов. Наиболее высокими темпами ведется 

строительство гостиниц и объектов туристической инфраструктуры, 

гидроэлектростанций, автомобильных и железных дорог. Начато 

строительство нового города у Черного моря – Лазики, который через 

три-четыре года должен стать самым современным городом страны с 

населением почти 500 тыс.человек. Между тем местным рабочим с 

каждым годом все сложней трудоустраиваться, так как недостаточный 

опыт работы и квалификации не позволяют им конкурировать с 

иностранными рабочими, число которых постепенно увеличивается в 

стране с либерализацией эмиграционной политики. 

Основными инвесторами строительных работ, как правило, являются 

международные донорные организации или отдельные иностранные 

лица, которые по своему усмотрению выбирают строительные компа-

нии. Поэтому в большинстве случаях генподрядчиками оказываются 

иностранные строительные компании, обладающие хорошей материаль-

но-технической базой, многолетним опытом работы и достаточно ква-

лифицированным составом рабочих. В таких условиях, деквалифици-

рованные местные рабочие не имеют ни малейшего шанса получить 

работу в этих компаниях. 

Законом «О государственных закупках Грузии» предусмотрено, что 

при осуществлении закупок из бюджетных средств победившая строи-
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тельная организация должна обеспечить трудоустройство не менее 70% 

местных рабочих из всех, занятых на данном строительстве. Закона об 

ограничении количества иностранных граждан, занятых на строитель-

ных работах, осуществляемых негосударственным финансированием, 

пока нет. Чтобы заинтересовать иностранные компании местными ква-

лифицированными рабочими, необходимо было найти пути их подго-

товки и переподготовки. 

Для исправления создавшегося положения, агентством США по 

международному развитию (USAID), за период с мая 2008 года по май 

2011 года был осуществлен проект «Профессионального образование в 

Грузии». Проектом была предусмотрена краткосрочная подготовка ква-

лифицированных рабочих кадров строительного профиля по основным 

специальностям: каменщик, бетонщик, арматурщик, штукатурщик, пли-

точник, маляр, электромонтажник, сантехник и др. Занятия велись по 

стандартам инженерного корпуса армии США, ведущего строительство 

объектов в более 80 странах мира. Одномесячные интенсивные курсы 

проводились под руководством опытных иностранных и местных спе-

циалистов в современно оснащенных и хорошо оборудованных мастер-

ских. Занятия предусматривали интенсивную, 7-часовую практическую 

подготовку учащихся без перерывов, что приближено к реальной работе 

на объекте. Необходимые теоретические вопросы рассматривались в 

ходе практических занятии. В итоге учащиеся получали достаточные 

профессиональные навыки за довольно короткий срок. Однако за один 

месяц на достаточно высоком уровне освоить или вспомнить свою 

специальность удавалось не каждому. Число слушателей, на хорошем 

уровне завершивших названные курсы составляло всего 15-20%. Впо-

следствии продолжительность учебы была продлена до трех месяцев, 

после чего выпускники для прохождения полноценной производствен-

ной практики направлись на один месяц на строительный объект. 

Многие смогли непосредственно на рабочих местах проявить себя с 

лучшей стороны и, получить там же постоянную работу и возможность 

еще больше повысить свою квалификацию. Такой подход к подготовке 

и переподготовке строительных кадров оказался настолько успешным, 

что начатая в одном из профессиональных центров в Тбилиси програм-

ма вызвала большую заинтересованность по всей стране. Однако ввиду 

ограничения средств, выделяемых на осуществление данной програм-

мы, аналогичные курсы, c учетом географического расположения и 

обеспечения доступности жителей других регионов страны, были 

открыты лишь в городах Кутаиси, Гори и Кобулети.  

За три года в целом по Грузии, в четырех профтехучилищах было 

подготовлено почти 5000 специалистов строительного профиля. На кур-
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сах принимались граждане в возрасте с 16 лет, без ограничения предель-

ного возраста и пола. Свыше 95% выпускников после оканчания курсов 

получили международные сертификаты. Многим из них этот документ 

и полученные на курсах знания помогли найти работу не только в 

Грузии, но и за границей. Выводы 

1. С возрастанием иностранных инвестиций и либерализацией 

эммиграционной политики в Грузии, с целью обеспечения трудоустрой-

ства местных рабочих на строительных объектах страны, необходимо 

принять государственный закон, по которому инвесторы в обязательном 

порядке должны трудоустраивать на финансируемых ими объектах 

определенную часть местных рабочих, как это предусмотрено в законе 

«О государственных закупках Грузии». 

2. Для обеспечения полноценной конкуренции иностранным рабо-

чим, число которых постоянно растет в Грузии, необходимо наладить 

подготовку и переподготовку квалифицированных специалистов строи-

тельного профиля в профессионально-технических училищах страны. 

3. Проект USAID «Профессиональное образование в Грузии» пока-

зал, что обладая хорошей материально-технической базой за довольно 

короткий срок можно осуществить подготовку и переподготовку спе-

циалистов любого возраста, которые могут самостоятельно найти ра-

боту на строительных объектах не только Грузии, но и за ее пределами.  
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