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Rezumat. În lucrare autorii abordează problema pregătirii specialiștilor informaticieni, din perspectiva 

interdisciplinarității algebra abstractă și informatică. Este examinată aplicarea sistemelor algebrice non-

asociative în criptografie. Sunt descrise etapele implementării quasigrupurilor la elaborarea algoritmilor 

criptografici. S-a demonstrat, din punct de vedere metodologic, necesitatea studierii conceptelor 

matematice de către informaticieni, pentru înțelegerea funcționării, utilizării și aplicării sistemului 

criptografic Markovski.  

Cuvinte cheie: metode didactice, aspecte interdisciplinare, studierea conceptelor matematice, metode de 

criptare și decriptare a informației, Quasigrup, algoritmul Markovski. 

 

METHODICAL APPROACHES REGARDING THE APPLICATION 

OF QUASI-GROUPS TO THE DEVELOPMENT 

OF CRYPTOGRAPHY METHODS 

Abstract. In the paper, the authors address the issue of training computer science specialists, from the 

perspective of the interdisciplinarity of abstract algebra and computer science. The application of non-

associative algebraic systems in cryptography is examined. The stages of implementation of quasi-groups 

in the elaboration of cryptographic algorithms are described. It was demonstrated, from a methodological 

point of view, the need to study mathematical concepts by computer scientists, in order to understand the 

operation, use and application of the Markovski cryptographic system. 

Keywords: didactic methods, interdisciplinary aspects, study of mathematical concepts, methods of 

encryption and decryption of information, Quasigrup, Markovski algorithm. 

1. Abordări interdisciplinare în dezvoltarea algoritmilor criptografici 

Informatica este, prin esența ei, o „mare consumatoare” de noțiuni, concepte, 

afirmații din diverse ramuri ale matematicii moderne. Dezvoltarea unor direcții, precum 

teoria recursiei, limbajele formale, codurile, criptografia, tipurile abstracte de date. 

Semantica limbajelor de programare necesită o bună cunoaștere și înțelegere a 

conceptelor matematice și, în mod special, a algebrei abstracte. Datorită conținutului 

abstract rațional, algebra abstractă își găsește aplicarea în diverse ramuri ale informaticii 

contemporane, inclusiv în criptografie și securitatea informațională.  

În zilele noastre tehnicile de criptare sunt omniprezente și sunt folosite în realizarea 

diverselor operațiuni zilnice: securizarea operațiunilor efectuate prin intermediul 

cardurilor bancare, securizarea implementării votului electronic, securizarea plăților on 

line, asigurarea confidențialității discuțiilor prin intermediul telefoanelor mobile, 

securizarea semnăturii electronice etc. 
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Cei mai eficienți algoritmii criptografici au la baza construcției lor concepte 

matematice moderne din algebra abstractă, teoria numerelor etc. Conform pronosticurilor 

existente, în viitorul apropiat, centrul de greutate al cercetărilor în domeniul informaticii 

se va transfera pe segmentul securizării informaționale și al algoritmilor criptografici. La 

moment, o mare parte din informaticienii începători nu manifestă un interes sporit pentru 

matematicile moderne. Pregătirea fundamentală a viitorilor specialiști în informatică, care 

vor alege să activeze în criptografie și securitatea informațională, domenii de mare 

perspectivă pentru dezvoltarea economiei reale, necesită abordări noi în studierea 

algebrei abstracte și a teoriei numerelor. Din aceste considerente, interpretarea și re-

interpretarea algoritmilor criptografici moderni, bazată pe abordări didactice bine puse la 

punct, într-un limbaj simplu, clar și pe înțelesul studentului de „nivel mediu” vor conduce 

la creșterea interesului informaticienilor pentru studierea algoritmilor respectivi [4-9].  

Cercetarea și aplicarea sistemelor algebrice non-asociative în criptografie și 

securitate informațională se efectuează pe larg de diverse școli de matematică și 

informatică, inclusiv de școala în domeniul quasigrupurilor și buclelor constituită de prof. 

Valentin Belousov din cadrul Institutului de Matematică și Informatică din Chișinău.  

Utilizarea quasigrupurilor în criptografie este atribuită matematicianului german R. 

Schauffler, care, în lucrarea sa de doctorat din 1948, a redus problema spargerii cifrului 

lui Vigenere la determinarea unui anumit pătrat latin.  

Elaborarea și implementarea algoritmilor criptografici, bazați pe conceptul de 

quasigrup, care deocamdată este un domeniu mai puțin studiat de studenții informaticieni, 

vor stimula, în opinia noastră, creșterea interesului din partea studenților și masteranzilor 

în raport cu studierea aspectelor interdisciplinare, care țin de teoria quasigrupurilor, 

criptografie și programare, domenii de mare actualitate pentru securitatea informațională.  

În această lucrare, autorii vor demonstra și ilustra, din punct de vedere metodologic, 

necesitatea cunoașterii conceptelor matematice, inclusiv a noțiunii de quasigroup, pentru 

înțelegerea funcționării și utilizării unui cunoscut sistem criptografic, cunoscut în 

literatura de specialitate ca algoritmul criptografic Markovski [7-9].  

2. Noțiuni și construcții matematice de bază 

Mai jos vom puncta noțiunile matematice care vor fi utilizate la construcția 

algoritmilor criptografici.  

Fie Q este o mulțime nevidă cu elemente din mulțimea numerelor naturale N.  

Numărul elementelor dintr-o anumită mulțime este o proprietate cunoscută sub 

numele de cardinal; informal, aceasta este dimensiunea unei mulțimi. O mulțime infinită 

este o mulțime cu un număr infinit de elemente, în timp ce o mulțime finită este o 

mulțime cu un număr finit de elemente. Exemplele examinate în cazul nostru sunt cele de 

mulțimi finite. Astfel, cardinalul (dimensiunea) mulțimii Q = {1, 2, 3, …, n} este egal cu 

n, unde n-reprezintă numărul de elemente. 
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Definiția 1. Dacă Q este o mulțime nevidă și ,,•” o operație binară definită pe mulțimea 

dată, atunci (Q, •) se numește grupoid. 

Fie Q={1, 2, 3}. Definim pe mulțimea Q operația binară ,,•” în felul următor: 

• 1 2 3 

1 1 2 1 

2 1 3 2 

3 2 3 3 

Atunci (Q, •) este un grupoid. Grupoizii pot fi construiți prin intermediul tabelelor 

Cayley. 

Definiția 2. Grupoidul (Q, •) se numește quasigrup dacă pentru operația binară ,,•” 

fiecare din ecuațiile a•x=b și y•a=b au soluții unice în Q, pentru ∀ a, b ∈ Q. 

Exemplu 1. Fie Q={1, 2, 3}. Definim pe mulțimea Q operația binară ,,•” în felul 

următor: 

• 1 2 3 

1 1 2 3 

2 2 3 1 

3 3 1 2 

În acest caz (Q, •) este quasigrup. Fiecare din ecuațiile a•x=b și y•a=b , ∀ a, b ∈ Q 

au o singură soluție în Q. De exemplu, pentru exemplul de mai sus, ecuația 3 • x = 1 are o 

singură soluție x = 2. Iar pentru ecuația y • 2 = 3 unica soluție este y = 2. Să observăm că 

quasigrupul (Q, •) este asociativ, deci este un grup. 

Soluția ecuației a•x=b este x=a∖b iar soluția ecuației y•a=b este y=a/b. 

Operațiile „∖” și „ /” sunt operații binare care se numesc respectiv diviziune de 

stânga și diviziune de dreapta și care fiind definite pe mulțimea Q se obțin respectiv 

quasigruprile (Q, ∖) și (Q, / ) [1]. În continuare, vom arăta o metodă de construcție a 

qusigrupului (𝑄, ∖) pornind de la quasigrupul (Q,•). 

3. Construcția quasigrupului (Q,∖) 

Mai jos vom arăta cum se poate de obținut quasigrupul (Q,∖) transformând 

quasigrupul inițial (Q, •). 

Fie mulțimea Q={1,2,3}. Definim operație binară ,,•” în felul următor: 

• 1 2 3 

1 1 2 3 

2 3 1 2 

3 2 3 1 
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Cuplul (Q, •) este quasigrup. Fiecare din ecuațiile a•x=b și y•a=b au soluții unice în 

(Q, •). Altfel spus, pe linii și coloane grupoidului dat toate elementele sunt diferite.  

Scriem ecuația a•x=b pentru orice a,b∈Q și determinăm soluțiile pentru ecuațiile 

respective utilizând relația x=a∖b : 

Pentru  a • x = b avem x = a ∖ b deoarece a • (a ∖ b) =b 

1) 1 • x = 1  

2) 1 • x = 2  

3) 1 • x = 3  

4) 2 • x = 3  

5) 2 • x = 1  

6) 2 • x = 2  

7) 3 • x = 2  

8) 3 • x = 3  

9) 3 • x = 1 

=> 

=> 

=> 

=> 

=> 

=> 

=> 

=> 

=> 

x = 1 ∖ 1 = 1,    1 • 1 = 1; 

x = 1 ∖ 2 = 2,    1 • 2 = 2; 

x = 1 ∖ 3 = 3,    1 • 3 = 3; 

x = 2 ∖ 3 = 1,    2 • 1 = 3; 

x = 2 ∖ 1 = 2, deoarece  2 • 2 = 1; 

x = 2 ∖ 2 = 3,    2 • 3 = 2; 

x = 3 ∖ 2 = 1,    3 • 1 = 2; 

x = 3 ∖ 3 = 2,    3 • 2 = 3; 

x = 3 ∖ 1 = 3,    3 • 3 = 1. 

Astfel, pe mulțimea Q poate fi definită operația binară ”∖” în felul următor:  

∖ 1 2 3 

1 1 2 3 

2 2 3 1 

3 3 1 2 

În așa mod, am obținut quasigrupul (Q,∖). Quasigrupul (Q, •) nu este isomorf cu (Q,∖). 

Similar se poate construi și quasigrupul (Q, / ). 

4. Algoritmul criptografic Markovski 

Mai jos vom descrie o metodă de construcție a algoritmului Markovski [2, 3]. 

Algoritmul Markovski presupune realizarea următorilor pași. 

P1. Se definește alfabetul Al (cu un număr arbitrar de caractere n). 

 

P2. Fie este dat mulțimea Q = {1, 2, 3,…, n}. Definim operația binară ,,•” astfel 

încât să obținem quasigrupul (Q, •) de dimensiunea n. 

P3. Se stabilește o corespondență biunivocă între elementele alfabetului Al și 

elementele mulțimii Q, prin intermediul funcției bijective F în felul următor:  

F : Al → Q. Dacă F : Al → Q este o funcție bijectivă, atunci inversa funcției 

F va fi funcția F-1 : Q →Al care asociază fiecărui element y din Q elementul x 

din Al astfel, încât F(x) = y. Mai jos vom utiliza și aplicația inversă F-1 . 

Fie aplicația F este definită în felul următor F('A') = 1, F('B') = 2, F('C') = 3, 

F('D') = 4, F('E') = 5, …. Or, aplicația respectivă poate fi reprezentată în felul 

următor: 

Al = {A, B, C, D, E, ... }. 
 

n elemente 

Exemplu: 
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A B C D E ... 

1 2 3 4 5 ... 

 

n elemente 

P4. Se alege cheia k , care este unul din elementele mulțimii Q. 

Exemplu:  Dacă mulțimea Q este alcătuită din 4 elemente, atunci k, de 

exemplu, poate fi oricare din aceste elemente. 

P5. Se construiește quasigrupul (Q, ∖) de dimensiunea n, în conformitate cu pașii 

descriși în secțiunea 3.  

P6. Se scrie mesajul secret M = {a1, a2, ..., am} cu simboluri din alfabetul ai ∈ Al, 

unde 1 ≤ i ≤ m, iar m este lungimea mesajului. 

Exemplu: M = {A, B, A, C}, unde m = 4. 

P7. În baza aplicației F, pentru fiecare simbol al mesajului secret a1, a2, ..., am, se 

identifică elementele corespunzătoare din mulțimea Q. Altfel spus, F(ai) = ri. 

1 ≤ i ≤ m. În așa fel, se obține mulțimea de elemente R = { r1, r2, ..., rm }. 

Astfel, avem identificată următoarea corespondență: 

a1 a2 a3 ... am 

r1 r2 r3 ... rm 

unde r1, r2, ..., rm sunt imaginile simbolurilor a1, a2, ..., am din M, care este o 

submulțime din Al, la aplicația F : Al → Q. Exemplu: 

M: A B A C 

R: 1 2 1 3 

 r1 r2 r3 r4 

P8. Se criptează mesajul secret prin intermediul operației binare „∖” în 

conformitate cu realizarea următorilor pași: 

b1 = k ∖ r1; 

b2 = b1 ∖ r2; 

b3 = b2 ∖ r3; 

... ... ... ... ... ... 

bm = bm-1 ∖ rm; 

unde b1, b2, b3, ..., bm sunt valorile din Q ale mesajului criptat. 

P9. Se decriptează mesajul secret efectuând următorii pași: 

u1 = k • b1; 

u2 = b1• b2; 

u3 = b2• b3; 

... ... ... ... ... ... 

um = bm-1 • bm; 

unde u1, u2, u3, ..., um sunt valorile din Q ale mesajului decriptat. 
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P10. Se restabilește mesajul scris folosind aplicația bijectivă F-1 : Q →Al, unde  

 F-1(u1) = a1, F-1(u2) = a2 , …, F-1(um) = am . Ori aplicația F-1 poate fi 

reprezentată în felul următor:  

u1 u2 u3 ... um 

a1 a2 a3 ... am 

P11. Afișăm mesajul secret. 

5. Aplicarea algoritmului criptografic Markovski  

Să examinăm aplicarea algoritmului Markovski la soluționarea următoarei 

probleme.  

PROBLEMĂ. Fie interlocutorul A trebuie să transmită un mesaj secret interlocutorului 

B. Interlocutorul A decide să stabilească numărul de simboluri ale alfabetului Al în 

funcție de mesajul secret M = {C, E, T, A, T, E}. Astfel, alfabetul definit de 

interlocutorul A pentru mesajul M este Al = {A, C, E, T}. Deoarece Al constă din 4 

elemente, atunci interlocutorul A decide că și mulțimea Q la fel va avea 4 elemente. 

Deci, Q = {1, 2, 3, 4}. Pe mulțimea Q, interlocutorul A definește operația binară ,,•” 

astfel, încât obține quasigrupul (Q, •). 

• 1 2 3 4 

1 1 2 3 4 

2 2 3 4 1 

3 4 1 2 3 

4 3 4 1 2 

Interlocutorul A definește funcția bijectivă F : Al → Q și F-1 : Q → Al în 

conformitate cu tabelul de mai jos: 

A C E T 

1 2 3 4 

Interlocutorul A decide ca cheia secretă va fi k = 3.  

Să se descrie pașii care trebuie sa fie realizați de interlocutorul A pentru a cripta și a 

transmite mesajul secret, precum și pașii care trebuie întreprinși de interlocutorul B 

pentru a decripta mesajul, utilizând algoritmul Markovski.  

Soluție. Interlocutorul A efectuează următorii pași. 

P1. Definește alfabetul Al din 4 caractere: Al = {A, C, E, T } și mulțimea Q = {1, 

2, 3, 4}. 

P2. Pe mulțimea Q definește operația binară ,,•” obținând quasigrupul (Q, •) de 

ordinul 4: 

• 1 2 3 4 

1 1 2 3 4 

2 2 3 4 1 

3 4 1 2 3 
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4 3 4 1 2 

P3. Stabilește o corespondență biunivocă F între alfabetul Al și elementele 

mulțimii Q, adică F : Al → Q 

A C E T 

1 2 3 4 

P4. Alege și utilizează cheia de criptare k = 3. 

P5. Se construiește quasigrupul (Q, ∖) de ordinul 4. În acest scop se scriu ecuațiile  

a • x = b pentru orice ∀ a, b ∈ (Q, •). 

Pentru a • x = b avem x = a ∖ b deoarece a • (a ∖ b) = b. 

1) 1 • x = 1  

2) 1 • x = 2  

3) 1 • x = 3  

4) 1 • x = 4  

5) 2 • x = 1  

6) 2 • x = 2  

7) 2 • x = 3  

8) 2 • x = 4  

9) 3 • x = 1 

10) 3 • x = 2  

11) 3 • x = 3  

12) 3 • x = 4 

13) 4 • x = 1 

14) 4 • x = 2  

15) 4 • x = 3  

16) 4 • x = 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

=> 

 

 

 

 

 

 

 

x = 1 ∖ 1 = 1,    1 • 1 = 1; 

x = 1 ∖ 2 = 2,    1 • 2 = 2; 

x = 1 ∖ 3 = 3,    1 • 3 = 3; 

x = 1 ∖ 4 = 4,    1 • 4 = 4; 

x = 2 ∖ 1 = 4,   2 • 4 = 1; 

x = 2 ∖ 2 = 1,   2 • 1 = 2; 

x = 2 ∖ 3 = 2,   2 • 2 = 3; 

x = 2 ∖ 4 = 3,   2 • 3 = 4; 

x = 3 ∖ 1 = 2, deoarece 3 • 2 = 1; 

x = 3 ∖ 2 = 3,   3 • 3 = 2; 

x = 3 ∖ 3 = 4,   3 • 4 = 3; 

x = 3 ∖ 4 = 1,   3 • 1 = 4; 

x = 4 ∖ 1 = 3,   4 • 3 = 1; 

x = 4 ∖ 2 = 4,   4 • 4 = 2; 

x = 4 ∖ 3 = 1,   4 • 1 = 3; 

x = 4 ∖ 4 = 2,   4 • 2 = 4; 

Astfel, se obține quasigrupul (Q, ∖): 

∖ 1 2 3 4 

1 1 2 3 4 

2 4 1 2 3 

3 2 3 4 1 

4 3 4 1 2 

Interlocutorul A transmite, printr-un canal secret, interlocutorului B, cheia k, 

quasigrupul (Q, • ) și funcția F-1 : Q → Al. 

Interlocutorul A criptează mesajul secret. 

P6. Interlocutorul A scrie mesajul secret M = {C, E, T, A, T, E}. 

P7. Aplicând funcția bijectivă F : Al → Q, fiecărui element al mesajului secret M, 

care este alcătuit din elemente ale alfabetului Al, i se pune în corespondență 
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elementul respectiv din mulțimea Q. În felul acesta, se formează mulțimea 

(mesajul) R (alcătuită din elemente ale mulțimii Q) care trebuie criptat. 

M: C E T A T E 

R: 2 3 4 1 4 3 

r1 r2 r3 r4 r5 r6 

P8. Interlocutorul A criptează mesajul R, utilizând operațiile din (Q, ∖) și 

efectuând următorii pași: 

b1 = k ∖ r1 = 3∖2 = 3; 

b2 = b1 ∖ r2 = 3∖3 = 4; 

b3 = b2 ∖ r3 = 4∖4 = 2; 

b4 = b3 ∖ r4 = 2∖1 = 4; 

b5 = b4 ∖ r5 = 4∖4 = 2; 

b6 = b5 ∖ r6 = 2∖3 = 2; 

Astfel, interlocutorul A obține mesajul criptat: B = { 3, 4, 2, 4, 2, 2}, unde  

b1 b2 b3 b4 b5 b6 

3 4 2 4 2 2 

Interlocutorul A transmite mesajul criptat interlocutorului B prin intermediul unui 

canal deschis. În continuare interlocutorul B efectuează pașii P9 – P11.  

P9. Interlocutorul B recepționează mesajul criptat și dorește sa-l decripteze. În 

acest scop el va utiliza cheia secretă k, quasigrupul (Q, •) și funcția bijectivă  

F-1 : Q →Al, recepționate prin canalul secret. Interlocutorul B, decriptează 

mesajul {b1, b2, b3, b4, b5, b6} sau {3, 4, 2, 4, 2, 2} folosind operația binară 

,,•” și cheia k : 

u1 =k • b1 = 3•3 =2 

u2 =b1 • b2 = 3•4 =3 

u3 =b2 • b3 = 4•2 =4 

u4 =b3 • b4 = 2•4 =1 

u5 =b4 • b5 = 4•2 =4 

u6 =b5 • b6 = 2•2 =3 

Astfel, interlocutorul B obține mesajul decriptat U cu elemente din Q. În așa 

fel, obține U = {2, 3, 4, 1, 4, 3} și corespondența respectivă: 

u1 u2 u3 u4 u5 u6 

2 3 4 1 4 3 

P10. Interlocutorul B restabilește mesajul secret folosind elemente din alfabetul Al 

și funcția inversă F-1 : Q →Al definită la pasul P4. Astfel, avem F-1(ui) = ai , 

unde ui ∈ U ⊆ Q și ai ∈ Al, 1 ≤ i ≤ 6. Așa dar, F-1(2) = C, F-1(3) = E , F-1(4) = T 

, F-1(1) = A , F-1(4) = T , F-1(3) = E. Ori: 
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u1 u2 u3 u4 u5 u6 

2 3 4 1 4 3 

C E T A T E 

P11. Interlocutorul B, citește mesajul secret: CETATE.  

O reprezentare grafică al aplicării algoritmului Markovski este redată în figura 1, 

unde interlocutorul A transmite mesaje criptate spre interlocutorul B care le decriptează: 

1. Se determină alfabetul; 2. Interlocutorul A stabilește cheia secretă; 3. Printr-un canal 

închis, secret, interlocutorul A transmite lui B cheia secretă k, quasigrupul (Q, •) și 

funcția inversă F-1 : Q →Al 4. Interlocutorul A criptează mesajul; 5. Printr-un canal 

deschis, interlocutorul A transmite interlocutorului B mesajul criptat; 6. Interlocutorul B 

decriptează mesajul. 

 

Figura 1. Etapele aplicării algoritmului de criptare Markovski 

6. Programul C++ pentru algoritmul criptografic Markovski 

Pentru a implementa algoritmul Markovski a fost elaborat un program C++ care 

efectuează toți pașii P1-P9 descriși mai sus.  

Mai jos este prezentat fragmentul de program care realizează criptarea (P8) și 

decriptarea (P9) mesajului secret. 
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void mCriptare(int k, int Q[nn][nn], int R[nn], int m, int B[nn]){ 

 int i=1; 

 B[i]=Q[k][R[i]]; 

 for (i=2; i<=m; i++){  

 B[i]=Q[B[i-1]][R[i]]; 

 }} 

void mDecriptare(int k,int Q[nn][nn],int B[nn],int m,int U[nn]){ 

 int i=1; 

 U[i]=Q[k][B[i]]; 

 for (i=2; i<=m; i++){ 

 U[i]=Q[B[i-1]][B[i]]; 

 }} 

Apel la aceste funcții se realizează după cum urmează: 

mCriptare(k,S,R,m, B), unde S este operația quasigrupului (Q,\). 

mDecriptare(k,P,B,m, U), unde P este operația quasigrupului (Q,*). 

Rezultatul realizării programului: 

Introdu alfabetul cu litere MARI Al= ACET 

Introdu cheia k= 3 

Introdu operatia quasigrupului (Q, *) de dimensiunea 4 

 *| 1 2 3 4 

--+------------ 

 1| 1 2 3 4 

 2| 2 3 4 1 

 3| 4 1 2 3 

 4| 3 4 1 2 

Introdu mesajul (cu litere MARI) M= CETATE 

R= {2, 3, 4, 1, 4, 3} 

CRIPTARE 

(Q,\)={1, 2, 3, 4}; 

Cu operatia binara: 

 \| 1 2 3 4 

--+------------ 

 1| 1 2 3 4 

 2| 4 1 2 3 

 3| 2 3 4 1 

 4| 3 4 1 2 

B= {3, 4, 2, 4, 2, 2} 

Mesajul criptat: ETCTCC 

DECRIPTARE 

Se foloseste operatia quasigrupului (Q,*) 

U= {2, 3, 4, 1, 4, 3} 

Mesajul decriptat: CETATE 

Concluzii. În utilizarea algoritmului Markovski în procesul de criptare a informației sunt 

utilizate următoarele noțiuni și concepte din algebra abstractă: operație binară, grupoid, 

grup, quasigroup, operația binară „diviziune stânga” în quasigroup, operația binară 

Liubomir Chiriac, Aurel Danilov
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„diviziune dreapta” în quaisgroup, corespondență biunivocă, funcție bijectivă, funcție 

inversă, construcția quasigrupului (Q, ∖) și construcția quasigrupului (Q, / ). Fără 

cunoașterea acestor noțiuni și metode este imposibilă înțelegerea și aplicarea algoritmului 

Markovski. Din aceste considerente pregătirea specialiștilor în informatică necesită o 

pregătire fundamentală în algebra abstractă. Dezvoltarea și aplicarea unor algoritmi 

criptografici performanți necesită cunoștințe profunde în algebra abstractă aplicată, teoria 

numerelor, structuri algebrice, sisteme algebrice neasociative etc. Într-o perspectivă 

apropiată se prefigurează noi implementări ale criptografiei în domenii care țin de 

tehnologii SMART, robotică, Internet of Things, Cloud Computing, securitate casnică 

etc. Toate argumentele punctate mai conduc la necesitatea revizuirii programelor de 

studii care țin de pregătirea studenților informaticieni (atât de la licență, cât și de la 

masterat) și corelarea lor cu cerințele stringente ale pieței muncii din domeniul IT.  
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Rezumat. Articolul conține probleme cu diverse grade de dificultate, destinate organizării muncii 

individuale și diferențiate cu elevii din învățământul secundar. Sunt propuși algoritmi universali de 

rezolvare a inecuațiilor și sistemelor de inecuații algebrice. 

Cuvinte-cheie: procesul instructiv-educativ la matematică, metode, învățământul secundar, algoritm de 

rezolvare, lucrul individual, diferențierea învățării, inecuații algebrice. 

 

ALGORITHMIC METHODS FOR SOLVING INEQUALITIES 

AND ALGEBRAIC INEQUALITY SYSTEMS WITH PARAMETERS 

Abstract. The article contains problems with various degrees of difficulty, destined for the organization 

of individual and differentiated work with secondary school students. Universal algorithms for solving 

inequalities and systems of algebraic inequalities are proposed. 

Keywords: instructive-educational process in mathematics, methods, secondary education, solving 

algorithm, individual work, learning differentiation, algebraic inequalities. 

 

În procesul instructiv-educativ la matematică există o tendință de a construi structuri 

generale de comportament cu aspect algoritmic aplicativ la rezolvarea anumitor categorii 

de probleme, ceea ce reprezintă o deosebită importanță pentru învățare. 

Fundamentând învățământul pe astfel de structuri algoritmice, s-a ajuns ca 

algoritmii să devină noi mijloace de instruire și să se dezvolte o așa-numită „pedagogie 

algoritmică”. 

Exemplul 1. Să rezolvăm inecuația (𝒂𝟐 + 𝒂 − 𝟐)𝒙 − 𝒂 < 0. 

Inecuația (𝑎2 + 𝑎 − 2)𝑥 − 𝑎 < 0 ⟺ (𝑎 − 1)(𝑎 + 2)𝑥 < 𝑎. Examinăm următoarele 

cazuri: 

1. 𝑎 = 1. Inecuația 0 ∙ 𝑥 < 1 soluțiile căreia reprezintă mulțimea numerelor reale; 

2. 𝑎 = −2. Inecuația 0 ∙ 𝑥 < −2 nu are soluții; 

3. 𝑎 ∈ (−2; 1). Pentru aceste valori ale lui 𝑎 (𝑎 − 1)(𝑎 + 2) < 0, de aceea inecuația 

(𝑎 − 1)(𝑎 + 2)𝑥 < 𝑎 ⟺ 𝑥 >
𝑎

(𝑎−1)(𝑎+2)
; 

4. 𝑎 ∈ (−∞; −2) ∪ (1; ∞), atunci (𝑎 − 1)(𝑎 + 2) > 0 și inecuația (𝑎 − 1)(𝑎 + 2)𝑥 <

𝑎 ⟺ 𝑥 <
𝑎

(𝑎−1)(𝑎+2)
. 

Răspuns: pentru 𝑎 ∈ (−∞; −2) ∪ (1; ∞), 𝑥 <
𝑎

(𝑎−1)(𝑎+2)
; 

pentru 𝑎 ∈ (−2; 1), 𝑥 >
𝑎

(𝑎−1)(𝑎+2)
; 

pentru 𝑎 = 1, R; pentru 𝑎 = −2, ∅. 

Exemplul 2. Să rezolvăm inecuația 𝒂𝒙 + 𝟏 > 𝒂𝟐 + 𝒙. 
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Inecuația 𝑎𝑥 + 1 > 𝑎2 + 𝑥 ⟺ (𝑎 − 1)𝑥 > 𝑎2 − 1 ⟺ (𝑎 − 1)𝑥 > (𝑎 + 1)(𝑎 − 1). 

Examinăm următoarele cazuri: 

1. 𝑎 > 1. Inecuația (𝑎 − 1)𝑥 > (𝑎 + 1)(𝑎 − 1) are soluțiile 

𝑥 >
(𝑎+1)(𝑎−1)

𝑎−1
⟺ 𝑥 > 𝑎 + 1; 

2. 𝑎 < 1. Inecuația (𝑎 − 1)𝑥 > (𝑎 + 1)(𝑎 − 1) ⟺ 𝑥 < 𝑎 + 1; 

3. 𝑎 = 1. Inecuația 0 ∙ 𝑥 > 0 - nu are soluții. 

Răspuns: pentru 𝑎 > 1, 𝑥 > 𝑎 + 1; 

pentru 𝑎 < 1, 𝑥 < 𝑎 + 1; 

pentru 𝑎 = 1, ∅. 

Exemplul 3. Să cercetăm și să rezolvăm inecuația 
𝒎𝒙

𝒎−𝟐
−

𝒙−𝟏

𝟑
<

𝟐𝒙+𝟑

𝟒
. 

Domeniul valorilor admisibile ale parametrului 𝑚 ≠ 2. Aducem inecuația dată la forma 
2(𝑚+10)𝑥−5𝑚+10

12(𝑚−2)
< 0. Ulterior cercetăm următoarele cazuri: 

1. Dacă 𝑚 > 2, atunci 2(𝑚 + 10)𝑥 − 5𝑚 + 10 < 0. 𝑚 > 2 ⟹ 𝑚 > −10; atunci 𝑥 <
5𝑚−10

2(𝑚+10)
. 

2. Dacă 𝑚 < 2, atunci 2(𝑚 + 10)𝑥 − 5𝑚 + 10 > 0. 

2.1) −10 < 𝑚 < 2; 𝑥 >
5𝑚−10

2(𝑚+10)
. 

2.2) 𝑚 = −10; 0 ∙ 𝑥 > −60; 𝑥 ∈ 𝑅. 

2.3) 𝑚 < −10; 𝑥 <
5𝑚−10

2(𝑚+10)
. 

Răspuns: pentru 𝑚 > 2, 𝑥 <
5𝑚−10

2(𝑚+10)
; 

pentru −10 < 𝑚 < 2, 𝑥 >
5𝑚−10

2(𝑚+10)
; 

pentru 𝑚 = −10, 𝑥 ∈ 𝑅; 

pentru 𝑚 < −10, 𝑥 <
5𝑚−10

2(𝑚+10)
. 

Exemplul 4. Să cercetăm și să rezolvăm inecuația 
𝒙

𝒎
−

𝟑

𝒎−𝟏
>

𝒙

𝟐
. 

Aducem inecuația dată la forma 
−(𝑚−1)(𝑚−2)𝑥−6𝑚

2𝑚(𝑚−1)
> 0. Expresia (𝑚 − 1)(𝑚 − 2) obține 

valori 

 

Figura 1. 

Expresia 𝑚(𝑚 − 1) obține valori 

 

Figura 2. 
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a) Dacă 𝑚 < 0, atunci 2𝑚(𝑚 − 1) > 0 ⟹ −(𝑚 − 1)(𝑚 − 2)𝑥 − 6𝑚 > 0. Deoarece 

(𝑚 − 1)(𝑚 − 2) > 0, atunci 𝑥 <
6𝑚

−(𝑚−1)(𝑚−2)
. 

b) Dacă 𝑚 ∈ (0; 1) ⟹ 2𝑚(𝑚 − 1) < 0 și (𝑚 − 1)(𝑚 − 2) > 0.  

Deoarece −(𝑚 − 1)(𝑚 − 2) < 0 ⟹ −(𝑚 − 1)(𝑚 − 2)𝑥 − 6𝑚 < 0, atunci  

𝑥 >
6𝑚

−(𝑚−1)(𝑚−2)
. 

c) Dacă 𝑚 ∈ (1; 2) ⟹ 2𝑚(𝑚 − 1) > 0, (𝑚 − 1)(𝑚 − 2) < 0;  

⟹ −(𝑚 − 1)(𝑚 − 2)𝑥 − 6𝑚 > 0; 𝑥 >
6𝑚

−(𝑚−1)(𝑚−2)
. 

d) 𝑚 = 2, atunci 
0∙𝑥−12

4∙1
> 0, −3 > 0. Deci inecuația dată nu are soluții. 

e) Dacă 𝑚 > 2 ⟹ 2𝑚(𝑚 − 1) > 0,  (𝑚 − 1)(𝑚 − 2) > 0 ⟹ 

−(𝑚 − 1)(𝑚 − 2)𝑥 − 6𝑚 > 0, de unde 𝑥 <
6𝑚

−(𝑚−1)(𝑚−2)
. 

Răspuns: pentru 𝑚 < 0, 𝑥 <
6𝑚

−(𝑚−1)(𝑚−2)
; 

pentru 0 < 𝑚 < 1, 𝑥 >
6𝑚

−(𝑚−1)(𝑚−2)
; 

pentru 1 < 𝑚 < 2, 𝑥 >
6𝑚

−(𝑚−1)(𝑚−2)
; 

pentru 𝑚 = 2, ∅; 

pentru 𝑚 > 2, 𝑥 <
6𝑚

−(𝑚−1)(𝑚−2)
. 

Exemplul 5. Să cercetăm și să rezolvăm inecuația 
𝟐

𝒙+𝒂
−

𝒙

𝒙𝟐−𝒂𝟐
<

𝟏

𝒂−𝒙
. 

Aducem inecuația dată la forma 
2𝑥−𝑎

(𝑥−𝑎)(𝑥+𝑎)
< 0. DVA: 𝑥 ≠ −𝑎, 𝑥 ≠ 𝑎. 

1. Dacă 𝑎 > 0, atunci 𝑥 < −𝑎;  
𝑎

2
< 𝑥 < 𝑎. 

 

Figura 3. 

2. Dacă 𝑎 = 0, atunci  
2𝑥

𝑥2
< 0; 𝑥 < 0. 

 

Figura 4. 

3. Dacă 𝑎 < 0, atunci 𝑥 < 𝑎;  
𝑎

2
< 𝑥 < −𝑎. 

 

Figura 5. 
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Răspuns: pentru 𝑎 > 0, 𝑥 < −𝑎;  
𝑎

2
< 𝑥 < 𝑎; 

pentru 𝑎 = 0, 𝑥 ∈ (−∞; 0); 

pentru 𝑎 < 0, 𝑥 < 𝑎;  
𝑎

2
< 𝑥 < −𝑎. 

Exemplul 6. Să cercetăm și să rezolvăm inecuația 
𝟐𝒙

𝒎+𝟏
−

𝒙+𝟏

𝟐(𝒎−𝟏)
>

𝟐𝒙−𝟑

𝒎−𝟏
. 

DVA: {
𝑚 ≠ −1
𝑚 ≠ 1

. Aducem inecuația dată la forma 
−(𝑚+9)𝑥+5𝑚+5

2(𝑚+1)(𝑚−1)
> 0. 

 

Figura 6. 

Examinăm următoarele cazuri:  

1. 𝑚 < −1, deci (𝑚 + 1)(𝑚 − 1) > 0 ⟹ −(𝑚 + 9)𝑥 + 5𝑚 + 5 > 0; 

−(𝑚 + 9)𝑥 > −5𝑚 − 5. 

1.1) −(𝑚 + 9) > 0; 𝑚 + 9 < 0; 𝑥 >
−5𝑚−5

−(𝑚+9)
, adică 𝑥 >

5𝑚+5

𝑚+9
. 

1.2) {
𝑚 > −9
𝑚 < −1

; 𝑥 <
5𝑚+5

𝑚+9
. 

1.3) 𝑚 = −9; 0 ∙ 𝑥 > 40, care nu are soluții. 

2. 𝑚 ∈ (−1; 1) ⟹ −(𝑚 + 9)𝑥 + 5𝑚 + 5 < 0, deci pentru {
𝑚 + 9 > 0

(𝑚 + 1)(𝑚 − 1) < 0
, 𝑥 >

5𝑚+5

𝑚+9
. 

3. 𝑚 > 1; ⟹ −(𝑚 + 9)𝑥 + 5𝑚 + 5 > 0, deci pentru {
(𝑚 + 1)(𝑚 − 1) > 0

𝑚 + 9 > 0
, 𝑥 <

5𝑚+5

𝑚+9
. 

Răspuns: pentru 𝑚 < −9, 𝑥 >
5𝑚+5

𝑚+9
; 

pentru 𝑚 = −9, ∅; 

pentru 𝑚 ∈ (−9; −1), 𝑥 <
5𝑚+5

𝑚+9
; 

pentru 𝑚 ∈ (−1; 1), 𝑥 >
5𝑚+5

𝑚+9
; 

pentru 𝑚 > 1, 𝑥 <
5𝑚+5

𝑚+9
. 

Exemplul 7. Să cercetăm și să rezolvăm inecuația 
𝟑𝒙−𝒂

(𝒂+𝟑)(𝒙−𝟐)
+

𝒂

𝒂+𝟑
<

−𝟑

𝒙−𝟐
. 

DVA: {
𝑎 ≠ −3
𝑥 ≠ 2

. Inecuația dată este echivalentă cu inecuația 
𝟑𝒙−𝒂+𝒂𝒙−𝟐𝒂+𝟑𝒂+𝟗

(𝒂+𝟑)(𝒙−𝟐)
< 0 ⟺ 

(𝑎+3)𝑥+9

(𝑎+3)(𝑥−2)
< 0 ⟺ (𝑥 +

9

𝑎+3
) (𝑥 − 2) < 0   (1) 

Vom rezolva inecuația (1) prin metoda intervalelor. Rezolvând ecuațiile 𝑥 − 2 = 0 și 𝑥 +
9

𝑎+3
= 0, obținem 𝑥1 = 2, 𝑥2 = −

9

𝑎+3
. Sunt posibile următoarele cazuri: 2 <

−9

𝑎+3
, 2 =

−9

𝑎+3
, 2 >

−9

𝑎+3
. 

Dacă 2 <
−9

𝑎+3
, adică 

2𝑎+15

𝑎+3
< 0, atunci 𝑎 ∈ (−

15

2
; −3). 

+ + 

- 

-1 1 
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Inecuația 2 >
−9

𝑎+3
 are soluțiile (−∞; −

15

2
) ∪ (−3; ∞). Deoarece soluțiile X ale 

inecuației (1) este intervalul (𝑥1; 𝑥2), dacă 𝑥1 < 𝑥2 și intervalul (𝑥2; 𝑥1), dacă 𝑥2 < 𝑥1, 

atunci 𝑋 = (2; −
9

𝑎+3
) pentru 𝑎 ∈ (−

15

2
; −3); 𝑋 = (−

9

𝑎+3
; 2) pentru 𝑎 ∈ (−∞; −

15

2
) ∪

 ∪ (−3; ∞). 

Dacă 𝑥1 = 𝑥2 (𝑎 = −
15

2
), atunci inecuația (1) ia forma (𝑥 − 2)2 < 0 care nu are 

soluții. 

Răspuns: pentru 𝑎 ∈ (−∞; −
15

2
)  ∪ (−3; ∞), 𝑥 ∈ (−

9

𝑎+3
; 2); 

pentru 𝑎 ∈ (−
15

2
; −3), 𝑥 ∈ (2; −

9

𝑎+3
); 

pentru 𝑎 ∈ {−
15

2
; −3}, ∅. 

Exemplul 8. Să rezolvăm inecuația 𝒙𝟐 − 𝟐(𝒂 + 𝟏)𝒙 + 𝟒𝒂 < 0. 

Rădăcinile trinomului pătrat 𝑥1,2 = 𝑎 + 1 ± √(𝑎 + 1)2 − 4𝑎 = 𝑎 + 1 ± √(𝑎 − 1)2 =

(𝑎 + 1) ± (𝑎 − 1). Fie 𝑥1 = 2𝑎, 𝑥2 = 2. Vom considera următoarele cazuri: 

1) 𝑥1 = 𝑥2 ⟺ 𝑎 = 1. Inecuația 𝑥2 − 4𝑥 + 4 < 0 ⟺ (𝑥 − 2)2 < 0 nu are soluții. 

2) 𝑥1 < 𝑥2 ⟺ 𝑎 < 1. Mulțimea soluțiilor inecuației date 𝑋 = (𝑥1; 𝑥2) = (2𝑎; 2). 

3) ) 𝑥1 > 𝑥2 ⟺ 𝑎 > 1. În acest caz 𝑋 = (2; 2𝑎). 

Răspuns: pentru 𝑎 < 1, 2𝑎 ≤ 𝑥 < 2; pentru 𝑎 > 1, 2 < 𝑥 < 2𝑎; pentru 𝑎 = 1, ∅. 

Exemplul 9. Să rezolvăm inecuația (𝒂𝟐 − 𝟏)𝒙𝟐 − 𝟐𝒂𝒙 + 𝟏 < 0. 

Inițial considerăm cazul când 𝑎 = ±1, adică acele valori ale lui a, pentru care 

coeficientul de pe lângă 𝑥2 este egal cu zero. 

1) 𝑎 = −1. Inecuația dată ia forma 2𝑥 + 1 < 0, având soluțiile 𝑥 < −
1

2
. 

2) 𝑎 = 1. Inecuația ia forma −2𝑥 + 1 < 0, de unde 𝑥 >
1

2
. 

3) Fie 𝑎 ≠ ±1. Rădăcinile trinomului pătrat 𝑥1,2 =
𝑎±√𝑎2−(𝑎2−1)

𝑎2−1
=

𝑎±1

𝑎2−1
. Deci 𝑥1 =

1

𝑎−1
, 

𝑥2 =
1

𝑎+1
.  

Dacă 𝑎 ∈ (−1; 1), atunci 𝑥1 − 𝑥2 =
1

𝑎−1
−

1

𝑎+1
=

2

𝑎2−1
< 0. Deci 𝑥1 < 𝑥2. Având în 

vedere că coeficientul de pe lângă 𝑥2 este negativ ⟹ 𝑥 ∈ (−∞;
1

𝑎−1
) ∪ (

1

𝑎+1
; ∞). 

Dacă 𝑎 ∈ (−∞; −1) ∪ (1; ∞), atunci 𝑥1 > 𝑥2, coeficientul de pe lângă 𝑥2, 𝑎2 −

1 > 0, de aceea 𝑥 ∈ (
1

𝑎+1
;

1

𝑎−1
). 

Răspuns: pentru 𝑎 ∈ (−∞; −1) ∪ (1; ∞)., 𝑥 ∈ (
1

𝑎+1
;

1

𝑎−1
); 

pentru 𝑎 ∈ (−1; 1), 𝑥 ∈ (−∞;
1

𝑎−1
) ∪ (

1

𝑎+1
; ∞); 

pentru 𝑎 = 1, 𝑥 ∈ (
1

2
; ∞); pentru 𝑎 = −1, 𝑥 ∈ (−∞; −

1

2
). 

Exemplul 10. Să rezolvăm inecuația 
𝟏

𝒙
+

𝟑

𝟐𝒂
<

𝟏

𝒙+𝟑𝒂
. 

DVA: 𝑥 ≠ 0, 𝑥 ≠ −3𝑎, 𝑎 ≠ 0. 
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Inecuația 
1

𝑥
+

3

2𝑎
−

1

𝑥+3𝑎
< 0 ⟺

3(𝑥2+3𝑎𝑥+2𝑎2)

2𝑎𝑥(𝑥+3𝑎)
< 0 ⟺

(𝑥+𝑎)(𝑥+2𝑎)

𝑎𝑥(𝑥+3𝑎)
< 0 ⟺ 

⟺ (𝑥 + 𝑎)(𝑥 + 2𝑎)(𝑥 + 3𝑎)𝑎𝑥 < 0.  

Rezolvăm ultima inecuație prin metoda intervalelor. Axa numerică o divizăm în intervale 

cu ajutorul punctelor 𝑥 = 0, 𝑥 = −𝑎, 𝑥 = −2𝑎, 𝑥 = −3𝑎. 

Considerăm două cazuri. 

1) 𝑎 < 0. 

 

Figura 7. 

Mulțimea soluțiilor inecuației date 𝑋 = (−∞; 0) ∪ (−𝑎; −2𝑎) ∪ (−3𝑎; ∞). 

2) 𝑎 > 0. 

 

Figura 8. 

𝑋 = (−3𝑎; −2𝑎) ∪ (−𝑎; 0). 

Răspuns: pentru 𝑎 ∈ (−∞; 0), 𝑥 = (−∞; 0) ∪ (−𝑎; −2𝑎) ∪ (−3𝑎; ∞); 

pentru 𝑎 ∈ (0; ∞),  𝑋 = (−3𝑎; −2𝑎) ∪ (−𝑎; 0); 

pentru 𝑎 = 0, ∅. 

Exemplul 11. Pentru care valori ale parametrului a inecuația 

(𝒂 − 𝟑)𝒙𝟐 − 𝟐𝒂𝒙 + 𝟑𝒂 − 𝟔 > 0 

este verificată de orice 𝒙 ∈ 𝑹? 

Trinomul pătrat va obține valori pozitive pentru toate valorile x, dacă 𝑎 − 3 > 0 și      

𝐷 < 0, adică a va verifica sistemul de inecuații: 

{
𝑎 − 3 > 0

𝑎2 − (𝑎 − 3)(3𝑎 − 6) < 0
⟺ {

𝑎 − 3 > 0
2𝑎2 − 15𝑎 + 18 > 0

⟺ {

𝑎 > 3

[
𝑎 <

3

2

𝑎 > 6

⟹ 𝑎 > 6. 

Răspuns: 𝑎 > 6. 

Exemplul 12. Să rezolvăm inecuația 

(𝒂𝟐 + 𝒂 − 𝟐)𝒙𝟐 + (𝟐𝒂𝟐 + 𝒂 + 𝟑)𝒙 + 𝒂𝟐 − 𝟏 > 0. 

Pentru {
𝑎 ≠ −2
𝑎 ≠ 1

 discriminantul trinomului pătrat  

𝐷 = (2𝑎2 + 𝑎 + 3)2 − 4(𝑎2 + 𝑎 − 2)(𝑎2 − 1) = (5𝑎 + 1)2; 𝑥1,2 =
−(2𝑎2+𝑎+3)±(5𝑎+1)

2(𝑎2+𝑎−2)
, 

atunci 𝑥1 =
1−𝑎

2+𝑎
; 𝑥2 =

𝑎+1

1−𝑎
 sunt soluțiile ecuației (𝑎2 + 𝑎 − 2)𝑥2 + (2𝑎2 + 𝑎 + 3)𝑥 +

𝑎2 − 1 = 0. 

Să determinăm valorile parametrului a pentru care  
1−𝑎

𝑎+2
<

𝑎+1

1−𝑎
. 

(1 − 𝑎)2 − (𝑎 + 1)(𝑎 + 2)

(𝑎 + 2)(1 − 𝑎)
< 0 ⟺

−(5𝑎 + 1)

(𝑎 + 2)(1 − 𝑎)
< 0 ⟺ 

−(5𝑎 + 1)(𝑎 + 2)(1 − 𝑎) < 0. 

- - + + + 
-3a -2a -a 0 

x 

+ + - - - 
0 -a -2a -3a 

x 
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Figura 9. 

Astfel 
1−𝑎

𝑎+2
<

𝑎+1

1−𝑎
 pentru 𝑎 ∈ (−∞; −2) ∪ (

1

5
; 1), iar 

1−𝑎

𝑎+2
>

𝑎+1

1−𝑎
 pentru  

𝑎 ∈ (−2; −
1

5
) ∪ (1; ∞). 

Ulterior vom considera următoarele cazuri: 

1) Dacă 𝑎2 + 𝑎 − 2 > 0, atunci  𝑎 > 1 sau 𝑎 < −2. 

 

Figura 10. 

1.1) 𝑎 > 1, atunci 𝑥 <
𝑎+1

1−𝑎
 sau 𝑥 >

1−𝑎

𝑎+2
; 

1.2) 𝑎 < −2, atunci 𝑥 <
1−𝑎

𝑎+2
 sau 𝑥 >

𝑎+1

1−𝑎
. 

2) Dacă 𝑎 = 1, atunci 0 ∙ 𝑥2 + 6𝑥 + 0 > 0 ⟺ 𝑥 > 0. 

3) Dacă 𝑎 = −2, atunci 0 ∙ 𝑥2 + 9𝑥 + 3 > 0 ⟺ 𝑥 > −
1

3
. 

4) Dacă −2 < 𝑎 < 1, atunci  

 

Figura 11. 

4.1) −2 < 𝑎 < −
1

5
, atunci 

𝑎+1

1−𝑎
< 𝑥 <

1−𝑎

𝑎+2
; 

4.2) 𝑎 = −
1

5
, atunci 𝑥1 = 𝑥2 =

2

3
, prin urmare, ∅; 

4.3) 𝑎 ∈ (−
1

5
; 1), atunci  

1−𝑎

𝑎+2
< 𝑥 <

𝑎+1

1−𝑎
. 

Răspuns: pentru 𝑎 < −2, 𝑥 <
1−𝑎

𝑎+2
 sau 𝑥 >

1+𝑎

1−𝑎
; 

pentru 𝑎 = −2, 𝑥 > −
1

3
; 

pentru −2 < 𝑎 < −0,2, 
𝑎+1

1−𝑎
< 𝑥 <

1−𝑎

𝑎+2
; 

pentru 𝑎 = −0,2, ∅; 

pentru −0,2 < 𝑎 < 1, 
1−𝑎

𝑎+2
< 𝑥 <

𝑎+1

1−𝑎
; 

pentru 𝑎 = 1, 𝑥 > 0; 

pentru 𝑎 > 1, 𝑥 <
𝑎+1

1−𝑎
 sau 𝑥 >

1−𝑎

𝑎+2
. 

Exemplul 13. Să cercetăm și să rezolvăm inecuația 
(𝒂𝟐−𝒂−𝟔)𝒙+𝒂

𝒙𝟐−𝒙−𝟐
< 0. 

- 
+ 

- 
x2 x1 

x 

+ + 

- 

x2 x1 

x 

+ + 
- - 

1 -2 
−

𝟏

𝟓
 

a 
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DVA: {
𝑥 ≠ −1
𝑥 ≠ 2

. Dacă 𝑎2 − 𝑎 − 6 ≠ 0, atunci 𝑥1 = −
𝑎

𝑎2−𝑎−6
 este soluția ecuației      

 (𝑎2 − 𝑎 − 6)𝑥 + 𝑎 = 0. 

Numerele -1 și 2 sunt soluțiile ecuației 𝑥2 − 𝑥 − 2 = 0. Să examinăm diverse relații 

dintre soluțiile numărătorului și numitorului.  

1)  

Dacă 𝑥 < −1, atunci −
𝑎

𝑎2−𝑎−6
< −1, adică 

𝑎2−2𝑎−6

𝑎2−𝑎−6
< 0, care are soluțiile  

 

Figura 12. 

1.1) Dacă 𝑎2 − 𝑎 − 6 > 0: 

 

 

Prin urmare 𝑎 ∈ (3; 1 + √7), atunci 

 

𝑥 ∈ (−∞; −
𝑎

𝑎2−𝑎−6
) ∪ (−1; 2). 

1.2) Dacă 𝑎2 − 𝑎 − 6 < 0: 

 

 

Prin urmare 𝑎 ∈ (2; 1 − √7), atunci 

 

𝑥 ∈ (−
𝑎

𝑎2−𝑎−6
; −1) ∪ (2; ∞). 

2)  

Dacă −1 < 𝑥1 < 2, atunci −1 < −
𝑎

𝑎2−𝑎−6
< 2, adică {

𝑎2−2𝑎−6

𝑎2−𝑎−6
> 0

2𝑎2−𝑎−12

𝑎2−𝑎−6
> 0

. 

Ușor ne putem convinge că 
1±√97

4
 sunt soluțiile ecuației 2𝑎2 − 𝑎 − 12 = 0; 1 ± √7 sunt 

soluțiile ecuației 𝑎2 − 2𝑎 − 6 = 0; iar -2 și 3 sunt soluțiile ecuației 𝑎2 − 𝑎 − 6 = 0. 

Ținând cont că  
1+√97

4
< 3 și că 

1−√97

4
< −2 < 1 − √7 obținem soluțiile sistemului:  

-1 x1 

 

 

 

 

2 x. 

- - 
x1 -1 2 

x 

-2 3   a 

-2 3 
1-√𝟕 

- - 

1+√𝟕 
a 

- - 
x1 -1 2 x 

-2 3 + + a 

-2 3 
1-√𝟕 

- - 

1+√𝟕 
a 

-2 3 
1-√𝟕 

- - 

1+√𝟕 
a 

x1 -1 2 x. 

- 
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sau 

 

2.1) Dacă 𝑎2 − 𝑎 − 6 > 0: 

 

 

𝑎 ∈ (−∞;
1−√97

4
) ∪ (1 + √7; ∞), atunci  

 

𝑥 ∈ (−∞; −1) ∪ (−
𝑎

𝑎2−𝑎−6
; 2). 

2.2) Dacă 𝑎2 − 𝑎 − 6 < 0: 

 

 

𝑎 ∈ (1 − √7;
1+√97

4
), atunci  

 

𝑥 ∈ (−1; −
𝑎

𝑎2−𝑎−6
) ∪ (2; ∞). 

3)  

Dacă 𝑥1 > 2, atunci −
𝑎

𝑎2−𝑎−6
> 0, sau 

2𝑎2−𝑎−12

𝑎2−𝑎−6
< 0, atunci  

 

3.1) Dacă 𝑎2 − 𝑎 − 6 > 0: 

𝟏 − √𝟗𝟕

𝟒
 

-2 3 

𝟏 + √𝟗𝟕

𝟒
 

a 

-1 2 

 

 

 

x1 

 

x 

-1 x1 

 

 

 

 

2 
x 

-2 3   a 

+   

𝟏 + √𝟗𝟕

𝟒
 

 

1-√𝟕 1+√𝟕 

a 

𝟏 − √𝟗𝟕

𝟒
 

 

-1 x1 

 

 

 

 

2 x 

-2 3   a 

+   

𝟏 + √𝟗𝟕

𝟒
 

 

1-√𝟕 1+√𝟕 

a 

𝟏 − √𝟗𝟕

𝟒
 

 

+ + + 

𝟏 + √𝟗𝟕

𝟒
 

 

1-√𝟕 1+√𝟕 

a. 

𝟏 − √𝟗𝟕

𝟒
 

 

+ 

𝟏 − √𝟗𝟕

𝟒
 

+ 
- 

+ -2 3 

𝟏 + √𝟗𝟕

𝟒
 

 
a 

+ + + -2 3 
1-√𝟕 

  

1+√𝟕 
a 
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1−√97

4
< 𝑎 < −2, atunci  

𝑥 ∈ (−∞; −1) ∪ (2; −
𝑎

𝑎2−𝑎−6
). 

3.2) Dacă 𝑎2 − 𝑎 − 6 < 0: 

 

 

1+√97

4
< 𝑎 < 3, atunci 𝑥 ∈ (−1; 2) ∪ (−

𝑎

𝑎2−𝑎−6
; ∞). 

4) Dacă 𝑎 = 3, atunci 
0∙𝑥+3

(𝑥+1)(𝑥−2)
< 0, adică 𝑥 ∈ (−1; 2). 

5) Dacă 𝑎 = −2, atunci 
0∙𝑥−2

(𝑥+1)(𝑥−2)
< 0, adică 𝑥 ∈ (−∞; −1) ∪ (2; ∞). 

6) Să determinăm pentru care valori ale parametrului a numărătorul inecuației este egal 

cu zero. 

Fie 𝑥 = −1, atunci (𝑎2 − 𝑎 − 6) ∙ (−1) + 𝑎 = 0, adică 𝑎2 − 2𝑎 − 6 = 0, de unde 

𝑎1 = 1 + √7; 𝑎2 = 1 − √7. 

6.1) Dacă 𝑎2 − 𝑎 − 6 > 0:  

1 + √7 ∈ (3; ∞); 1 − √7 ∉ (−∞; −2) adică pentru 𝑎 = 1 + √7 inecuația  

𝑥+1

(𝑥+1)(𝑥−2)
< 0, de unde     

𝑥 ∈ (−∞; −1) ∪ (−1; 2).  

6.2) Dacă 𝑎2 − 𝑎 − 6 < 0, atunci 1 − √7 ∈ (−2; 3), deci pentru 𝑎 = 1 − √7  

inecuația 
−(𝑥+1)

(𝑥+1)(𝑥−2)
< 0, sau  𝑥 ∈ (2; ∞).  

7) Fie 𝑥 = 2, atunci (𝑎2 − 𝑎 − 6) ∙ 2 + 𝑎 = 0, adică 2𝑎2 − 𝑎 − 12 = 0, de unde 𝑎1 =

1+√97

4
; 𝑎2 =

1−√97

4
. 

7.1) Dacă 𝑎2 − 𝑎 − 6 > 0:  
-2 3  a 

-1 2 

x 

-1 2 
x 

-2 3  a 

-1 2 

 

 

 

x1 

 

x 

-2 3 
 a 

𝟏 − √𝟗𝟕

𝟒
 

-2 3 

𝟏 + √𝟗𝟕

𝟒
 

a 

-1 2 

 

 

 

x1 

 

x 

-2 3 
 a 

𝟏 − √𝟗𝟕

𝟒
 

-2 3 

𝟏 + √𝟗𝟕

𝟒
 

a 
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1−√97

4
∈ (−∞; −2), atunci 

𝑥−2

(𝑥+1)(𝑥−2)
< 0;  

𝑥 ∈ (−∞; −1). 

7.2) Dacă 𝑎2 − 𝑎 − 6 < 0, atunci 
1+√97

4
∈ (−2; 3), deci −

(𝑥−2)

(𝑥+1)(𝑥−2)
< 0; 

 𝑥 ∈ (−1; 2) ∪ (2; ∞).  

Răspuns: pentru 𝑎 ∈ (−∞;
1−√97

4
), 𝑥 ∈ (−∞; −1) ∪ ( −

𝑎

𝑎2−𝑎−6
; 2); 

pentru 𝑎 =
1−√97

4
, 𝑥 ∈ (−∞; −1);  

pentru 𝑎 ∈ (
1−√97

4
; −2), 𝑥 ∈ (−∞; −1) ∪ ( 2; −

𝑎

𝑎2−𝑎−6
); 

pentru 𝑎 = −2, 𝑥 ∈ (−∞; −1) ∪ ( 2; ∞); 

pentru 𝑎 ∈ (−2; 1 − √7), 𝑥 ∈ ( −
𝑎

𝑎2−𝑎−6
; −1) ∪ (2; ∞); 

pentru 𝑎 = 1 − √7, 𝑥 ∈ (2; ∞); 

pentru 𝑎 ∈ (1 − √7;
1+√97

4
), 𝑥 ∈ ( −1; −

𝑎

𝑎2−𝑎−6
) ∪ (2; ∞); 

pentru 𝑎 =
1+√97

4
,  𝑥 ∈ (−1; 2) ∪ ( 2; ∞); 

pentru 𝑎 ∈ (
1+√97

4
; 3), 𝑥 ∈ (−1; 2) ∪ ( −

𝑎

𝑎2−𝑎−6
; ∞); 

pentru 𝑎 = 3, 𝑥 ∈ (−1; 2); 

pentru 𝑎 ∈ (3; 1 + √7), 𝑥 ∈ ( −∞; −
𝑎

𝑎2−𝑎−6
) ∪ (−1; 2); 

pentru 𝑎 = 1 + √7, 𝑥 ∈ (−∞; −1) ∪ (−1; 2);  

pentru 𝑎 ∈ (1 + √7; ∞), 𝑥 ∈ (−∞; −1) ∪ (−
𝑎

𝑎2−𝑎−6
; 2). 

Exemplul 14. Să rezolvăm sistemul de inecuații {
𝒂(𝒙 − 𝟐) ≥ 𝒙 − 𝟑

𝟖(𝒂 + 𝟏)𝒙 > 8𝒂𝒙 + 𝟗
. 

Sistemul {
𝑎(𝑥 − 2) ≥ 𝑥 − 3

8(𝑎 + 1)𝑥 > 8𝑎𝑥 + 9
⟺ {𝑥(𝑎 − 1) ≥ 2𝑎 − 3

8𝑥 > 9
. 

Vom examina următoarele cazuri: 

1). 𝑎 = 1. {
𝑥 ∙ 0 ≥ −1

8𝑥 > 9
⟺ {

𝑥 ∈ 𝑅

𝑥 >
9

8

. Soluțiile sistemului sunt 𝑥 ∈ (
9

8
; ∞). 

2). 𝑎 < 1. {
𝑥 ≤

2𝑎−3

𝑎−1

𝑥 >
9

8

. Deoarece inecuația 
2𝑎−3

𝑎−1
>

9

8
⟺

7𝑎−15

𝑎−1
> 0 este verificată de orice 

valori ale parametrului 𝑎 ∈ (−∞; 1) ∪ (
15

7
; ∞), atunci, în cazul când 𝑎 < 1, soluțiile 

sistemului dat sunt 𝑥 ∈ (
9

8
;

2𝑎−3

𝑎−1
). 

-1 2 

x 

-1 2 

x 
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3). 𝑎 > 1. {
𝑥 ≥

2𝑎−3

𝑎−1

𝑥 >
9

8

. Ecuația 
2𝑎−3

𝑎−1
=

9

8
 are soluția 𝑎 =

15

7
. Dacă 1 < 𝑎 <

15

7
, atunci 

2𝑎−3

𝑎−1
≤

9

8
, de aceea soluțiile sistemului sunt 𝑥 ∈ (

9

8
; ∞). Dacă 𝑎 >

15

7
, atunci 

2𝑎−3

𝑎−1
>

9

8
 și, 

în acest caz, soluțiile sistemului sunt 𝑥 ∈ [
2𝑎−3

𝑎−1
; ∞). 

Răspuns: pentru 𝑎 < 1, 𝑥 ∈ (
9

8
;

2𝑎−3

𝑎−1
); pentru 𝑎 ∈ [1;

15

7
), 𝑥 ∈ (

9

8
; ∞); pentru 𝑎 >

15

7
,  

𝑥 ∈ [
2𝑎−3

𝑎−1
; ∞). 

Exemplul 15. Să rezolvăm sistemul de inecuații {

𝒂𝒙

𝒂−𝟐
−

𝒙−𝟏

𝟑
<

𝟐𝒙+𝟑

𝟒
𝒙(𝒂−𝟏𝟎)

𝟐
+ 𝒂 >

𝒂(𝒙+𝟐)

𝟐
− 𝟓𝒙 − 𝟔

. 

DVA: 𝑎 ≠ 2. Aducem sistemul la forma {
2𝑥(𝑎+10)−5(𝑎−2)

12(𝑎−2)
< 0

0 > −6
. Prima inecuație nu este 

definită pentru 𝑎 = 2, iar a doua este verificată de orice x și a. Numerele -10 și 2 împart 

axa numerică în trei domenii: 

1). 𝑎 < −10. Deoarece 𝑎 − 2 < 0, atunci prima inecuație a sistemului este echivalentă 

cu inecuația 2𝑥(𝑎 + 10) − 5(𝑎 − 2) > 0 ⟺ 2𝑥(𝑎 + 10) > 5(𝑎 − 2) ⟺ 𝑥 <
5(𝑎−2)

2(𝑎+10)
. 

2). 𝑎 = −10. Inecuația 
0+5∙12

−12∙12
< 0 este verificată de orice 𝑥 ∈ 𝑅. 

3). 𝑎 ∈ (−10; 2). Ținând cont, că 𝑎 + 10 > 0, 𝑎 − 2 < 0, avem 
2𝑥(𝑎+10)−5(𝑎−2)

12(𝑎−2)
< 0 ⟺

2𝑥(𝑎 + 10) − 5(𝑎 − 2) > 0 ⟺ 2𝑥(𝑎 + 10) > 5(𝑎 − 2) < 0 ⟺ 𝑥 >
5(𝑎−2)

2(𝑎+10)
. 

4). 𝑎 > 2. Deoarece 𝑎 − 2 > 0 și 𝑎 + 10 > 0, atunci 
2𝑥(𝑎+10)−5(𝑎−2)

12(𝑎−2)
< 0 ⟺

2𝑥(𝑎 + 10) − 5(𝑎 − 2) < 0 ⟺ 2𝑥(𝑎 + 10) < 5(𝑎 − 2), de unde 𝑥 <
5(𝑎−2)

2(𝑎+10)
. 

Răspuns: pentru 𝑎 ∈ (−∞; −10) ∪ (2; ∞), 𝑥 <
5(𝑎−2)

2(𝑎+10)
; 

pentru 𝑎 ∈ (−10; 2), 𝑥 >
5(𝑎−2)

2(𝑎+10)
; pentru 𝑎 = −10, 𝑥 ∈ 𝑅. 

Exemplul 16. Să rezolvăm sistemul de inecuații {
(𝒂 − 𝟐)𝒙 − 𝟑(𝒂𝟐 + 𝟏) < 𝑥 − 𝑎

𝟐𝒂𝒙 > (𝒂 + 𝟏)𝒙 + 𝟏
. 

Aducem sistemul la forma  {
𝑥(𝑎 − 3) < 3𝑎2 − 𝑎 + 3

𝑥(𝑎 − 1) > 1
.   (1) 

Inițial vom rezolva sistemul pentru acele valori ale lui a, pentru care coeficienții de pe 

lângă x sunt egali cu zero. 

1). 𝑎 = 1. Inecuația 𝑥 ∙ 0 > 1 nu are soluții, prin urmare și sistemul dat nu are soluții.  

2). 𝑎 = 3. Sistemul {
𝑥 ∙ 0 < 27

2𝑥 > 1
 are soluțiile 𝑥 ∈ (

1

2
; ∞). Ulterior vom considera 𝑎 ≠ 1, 

𝑎 ≠ 3. 
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3). 𝑎 ∈ (−∞; 1). Atunci 𝑎 − 1 < 0, 𝑎 − 3 < 0 de aceea sistemul (1) este echivalent cu 

sistemul {
𝑥 >

3𝑎2−𝑎+3

𝑎−3

𝑥 <
1

𝑎−1

, care are soluțiile 𝑥 ∈ (
3𝑎2−𝑎+3

𝑎−3
;

1

𝑎−1
), dacă 

3𝑎2−𝑎+3

𝑎−3
<

1

𝑎−1
. 

Rezolvând această inecuație, obținem 
(𝑎−1)(3𝑎2−𝑎+3)−(𝑎−3)

(𝑎−3)(𝑎−1)
< 0 ⇔ 𝑎(3𝑎2 − 4𝑎 + 3) < 0 

⇔ 𝑎 < 0, deoarece 3𝑎2 − 4𝑎 + 3 > 0 pentru orice a.  

Astfel, pentru 𝑎 ∈ (−∞; 0) mulțimea soluțiilor sistemului 𝑥 ∈ (
3𝑎2−𝑎+3

𝑎−3
;

1

𝑎−1
), iar pentru 

𝑎 ∈ [0; 1) sistemul nu are soluții. 

4). 𝑎 ∈ (1; 3). În acest caz {
𝑥(𝑎 − 3) < 3𝑎2 − 𝑎 + 3

𝑥(𝑎 − 1) > 1
⇔ {

𝑥 >
3𝑎2−𝑎+3

𝑎−3

𝑥 >
1

𝑎−1

. Deoarece     

1

𝑎−1
> 0, iar 

3𝑎2−𝑎+3

𝑎−3
< 0, atunci mulțimea soluțiilor sistemului 𝑥 ∈ (

1

𝑎−1
; ∞). 

5). 𝑎 ∈ (3; ∞). Sistemul {
𝑥(𝑎 − 3) < 3𝑎2 − 𝑎 + 3

𝑥(𝑎 − 1) > 1
⇔ {

𝑥 <
3𝑎2−𝑎+3

𝑎−3

𝑥 >
1

𝑎−1

. Pentru 𝑎 > 3 

inecuația 
1

𝑎−1
<

3𝑎2−𝑎+3

𝑎−3
⇔ 0 < 𝑎(3𝑎2 − 4𝑎 + 3) este verificată de toate valorile 

parametrului 𝑎 > 3. De aceea mulțimea soluțiilor 𝑥 ∈ (
1

𝑎−1
;

3𝑎2−𝑎+3

𝑎−3
). 

Răspuns: pentru 𝑎 ∈ (−∞; 0), 𝑥 ∈ (
3𝑎2−𝑎+3

𝑎−3
;

1

𝑎−1
); 

pentru 𝑎 ∈ [0; 1), ∅; pentru 𝑎 ∈ (1; 3], 𝑥 ∈ (
1

𝑎−1
; ∞); 

pentru 𝑎 ∈ (3; ∞), 𝑥 ∈ (
1

𝑎−1
;

3𝑎2−𝑎+3

𝑎−3
). 

Exemplul 17. Să rezolvăm sistemul de inecuații {
𝒂(𝒙 − 𝟐) + 𝟑 > 𝑥

(𝟐𝒂 + 𝟑)(𝒙 − 𝟏) > (𝒂 − 𝟏)(𝒙 + 𝟐)
. 

Aducem sistemul la forma  {
(𝑎 − 1)𝑥 > 2𝑎 − 3
(𝑎 + 4)𝑥 > 4𝑎 + 1

. Pentru 𝑎 = 1 sistemul devine {
0 > −1
5𝑥 > 5

, 

de unde 𝑥 > 1. Dacă 𝑎 = −4, {
5𝑥 < 11
0 > −15

, de unde 𝑥 <
11

5
. Ulterior vom considera că 𝑎 ≠

1, 𝑎 ≠ −4. Dacă 𝑎 > 1, atunci obținem {
𝑥 >

2𝑎−3

𝑎−1

𝑥 >
4𝑎+1

𝑎+4

. 

Examinăm diferența 
4𝑎+1

𝑎+4
−

2𝑎+3

𝑎−1
=

2𝑎2−8𝑎+11

(𝑎+4)(𝑎−1)
. Trinomul 2𝑎2 − 8𝑎 + 11 > 0, 

pentru 𝑎 ∈ 𝑅. Pentru 𝑎 > 1, numitorul (𝑎 + 4)(𝑎 − 1) > 0. Deci 
4𝑎+1

𝑎+4
−

2𝑎+3

𝑎−1
> 0 ⇔

4𝑎+1

𝑎+4
>

2𝑎+3

𝑎−1
. Astfel, dacă 𝑎 > 1, atunci 𝑥 >

4𝑎+1

𝑎+4
. 

Dacă 𝑎 < −4, atunci obținem 𝑥 <
2𝑎−3

𝑎−1
. Pentru −4 < 𝑎 < 1, 

4𝑎+1

𝑎+4
< 𝑥 <

2𝑎−3

𝑎−1
. 

Răspuns: pentru 𝑎 = 1, 𝑥 ∈ (1; ∞); pentru 𝑎 = −4, 𝑥 ∈ (−∞;
11

5
);  
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pentru 𝑎 > 1, 𝑥 >
4𝑎+1

𝑎+4
; pentru 𝑎 < −4, 𝑥 <

2𝑎+3

𝑎−1
; 

pentru −4 < 𝑎 < 1, 
4𝑎+1

𝑎+4
< 𝑥 <

2𝑎−3

𝑎−1
. 

Exemplul 18. Pentru care valori ale parametrului m sistemul de inecuații 

{ 𝒙𝟐 + 𝟒𝒙 + 𝟑 ≤ 𝒎
𝒙𝟐 − 𝟐𝒙 ≤ 𝟑 − 𝟔𝒎

 are o singură soluție? 

Sistemul dat este echivalent cu sistemul {
𝑥2 + 4𝑥 + 3 − 𝑚 ≤ 0

𝑥2 − 2𝑥 − 3 + 6𝑚 ≤ 0
.                   (1) 

Discriminanții trinoamelor pătrate din stânga inecuațiilor sunt respectiv: 𝐷1 = 4 + 4𝑚 și 

𝐷2 = 16 − 2𝑚.  

Sistemul (1) admite soluții numai pentru acele valori ale parametrului m, pentru care 

{
1 + 𝑚 ≥ 0

2 − 3𝑚 ≥ 0
, deci −1 ≤ 𝑚 ≤

2

3
. 

Fie 𝑚 = −1, atunci prima inecuație a sistemului (1) are unica soluție 𝑥 = −2, care 

verifică și inecuația a doua. Deci pentru 𝑚 = −1 sistemul dat are o singură soluție. 

Fie 𝑚 =
2

3
 , atunci inecuația a doua a sistemului (1) are unica soluție 𝑥 = 1 care nu 

verifică prima inecuație. Deci, pentru 𝑚 =
2

3
 , sistemul (1) nu are soluții.  

Fie −1 < 𝑚 <
2

3
. Din prima inecuație aflăm −2 − √1 + 𝑚 ≤ 𝑥 ≤ −2 + √1 + 𝑚, 

iar din a doua inecuație 1 − √4 − 6𝑚 ≤ 1 + √4 − 6𝑚. 

Sistemul (1) va avea o singură soluție, dacă aceste două intervale închise vor avea 

un singur punct comun. Deoarece −2 − √1 + 𝑚 < 1 + √4 − 6𝑚 va exista un singur 

punct comun atunci și numai atunci, când −2 + √1 + 𝑚 = 1 − √4 − 6𝑚 ⇔ 

49𝑚2 + 48𝑚 = 0, 𝑚 = 0. Astfel, pentru 𝑚 = 0, sistemul (1) are o singură soluție. 

Răspuns: 𝑚 ∈ {−1; 0}. 

Este important de a pune la îndemâna elevilor anumiți algoritmi de învățare a 

matematicii, să-i învățăm să analizeze problemele, să recurgă la procese cognitive 

superioare în rezolvarea acestora, să însușească metode generale de gândire care domină 

învățământul modern, să studieze metode de algoritmizare a procedurilor, metode 

raționale de gândire ușor transferabile în situații analoage. 
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Rezumat. În știință există multiple concepții cu privire la factorii dezvoltării psihice, în general, și la cei 

ai dezvoltării intelectuale, în particular. După mai multe cercetări teoretice, experimentale și practice, 

după participări la diverse olimpiade și concursuri, am elaborat și am formulat, în baza analizei și a 

generalizării rezultatelor obținute, concepția rezultantei, care ne servește drept fundament teoretico-

metodologic și de care ne conducem în pregătirea elevilor dotați la matematică în vederea obținerii 

locurilor de frunte la concursuri și olimpiade. 

Cuvinte-cheie: concepție, personalitate, elevi dotați, educație, profesor, aptitudine matematică.  

 

THE CONCEPT OF GIFTED STUDENTS IN MATHEMATICS 

AND THEIR TRAINING FOR COMPETITIONS AND OLYMPICS 

Abstract. There are multiple concepts, in the study of psychology, about the factors that determine the 

psychological development and the formation of one's personality. After a lot of theoretical, experimental 

and practical research about the participation of students in diverse mathematical olympiads and contests 

along the years, as a generalisation of the results of our analysis, we elaborated and formulated the 

concept of the resultant. This concept is our guideline in the theoretico-methodological approach to the 

training of gifted students for these olympiads and contests. 

Keywords: concept, personality, gifted student, education, teacher, mathematical aptitude.  

  

Ne bucurăm și ne mândrim când un copil participă la un concurs (sătesc, raional, 

orășenesc) sau la o olimpiadă (republicană, zonală sau internațională) și obține un anumit 

succes soldat cu o diplomă, un premiu sau o medalie. Bunăoară, elevii din Republica 

Moldova s-au întors de la olimpiadele zonale și/sau internaționale la matematică cu 

diferite medalii ori s-au manifestat la concursul tradițional „Românii au talent”. Aceste 

performanțe de ordin moral, afectiv contribuie la creșterea viitorului potențial economic, 

social, cultural și științific al țării noastre.  

În cap. 23 Cooperarea în materie de învățământ, formare, multilingvism, tineret și 

sport a Acordului de asociere între Republica Moldova și Uniunea Europeană se 

menționează că „părțile cooperează pentru a promova învățarea pe tot parcursul vieții și 

pentru a încuraja cooperarea și transparența la toate nivelurile educației și formării”, 

„modernizarea sistemelor de educație și de formare, îmbunătățirea calității, a relevanței și 

a accesului la acestea… printr-un schimb de informații și de cele mai bune practici” [1]. 

Urmând cursul de asociere la Uniunea Europeană, în Codului Educației al 

Republicii Moldova (2014), art.11 „Finalitățile educaționale” alineatele (1) și (2), este 

stipulat: „Educația are ca finalitate principală formarea unui caracter integru și 
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dezvoltarea unui sistem de competențe care include cunoștințe, abilități, atitudini și valori 

ce permit participarea activă a individului la viața socială și economică”. Educația 

urmărește, după cum este stipulat în documentele UE, formarea unor competențe-cheie 

(nouă la număr), printre care și „competențe în matematică, științe și tehnologie” [4]. 

Acest deziderat se referă la toți elevii care urmează cursul de matematică la toate treptele 

sistemului de învățământ preuniversitar.  

În continuare, art.19 Sprijinirea elevilor și studenților capabili de performanțe 

înalte al Codului educației al Republica Moldova prevede ca statul să sprijine „elevii și 

studenții capabili de performanțe înalte în instituțiile de învățământ, inclusiv în centrele 

de excelență”, ca Ministerul Educației, Culturii și Cercetării să coordoneze aceste acțiuni, 

ca instituțiile de învățământ și de alte entități să asigure, conform metodologiei aprobate 

de minister, „susținerea elevilor și studenților capabili de performanțe înalte”. Pentru 

aceasta, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării „organizează olimpiade și concursuri, 

tabere de profil, simpozioane și alte activități specifice și acordă burse și alte forme de 

sprijin material”. În acest articol al Codului Educației se mai spune că „elevii și studenții 

capabili de performanțe înalte beneficiază, indiferent de vârstă, de programe educative 

care respectă particularitățile lor de învățare și de orientare a performanței” și că „aceste 

programe sunt de aprofundare a învățării, de grupare pe abilități, de îmbogățire a 

curriculumului cu noi domenii, de mentorat și transfer de competență, de accelerare a 

promovării conform ritmului individual de învățare” [4]. 

Din punct de vedere psihologic însă trebuie să deosebim elevi cu 

aptitudini/capacități obișnuite la matematică care au un IQ =100 -120 %, elevi dotați la 

matematică care au un IQ =120 -140 % și elevi supradotați la matematică care au un IQ 

mai mare de 140 % [2]. În funcție de IQ-ul fiecărui elev sau al grupului de elevi, în 

funcție de treapta de învățământ la care se află elevul sau grupul dat de elevi, de 

particularitățile lor psihologice individuale și de vârstă, de relațiile interpersonale care 

persistă între ei, între ei și pedagog, între ei și părinți, între părinți și pedagog etc., în 

funcție de situația social-economică, culturală, financiară, politică etc. a țării, în funcție 

de mulți alți factori, profesorul va aplica acele metode, procedee, tehnici de predare, 

învățare, evaluare și de promovare a elevilor respectivi. 

În psihologie, în general, există multiple concepții cu privire la factorii dezvoltării 

psihice și formării personalității, în particular, a formării și dezvoltării capacităților 

matematice la elevi: concepția biogenetică, reprezentată de S. Freud [5], E. Thorndike 

[10], K. Buhler [11], H. Iu. Aysenck [19] ș.a., potrivit căreia dezvoltarea psihică este 

determinată de factorul biologic, nativ înnăscut, moștenit – gene, sistem nervos, 

analizatori etc.; concepția sociogenetică, reprezentată de C. A. Helvetius [6], J. Bruner 

(într-o anumită măsură) [3] ș.a., în corespundere cu care dezvoltarea psihică este 

condiționată de factorul social dobândit, formativ (educație, cultură etc.); concepția 
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convergenței celor doi factori, biologic și social, dar cu rolul decisiv al influenței 

factorului biologic (J. Piaget și elevii săi) [8], W. Stern [9] ș. a.; concepția convergenței 

celor doi factori, biologic și social, dar cu rolul decisiv al influenței factorului socio-

cultural (L.S. Vâgotski și elevii săi ș.a. [12]; concepția materialist-dialectică, conform 

căreia dezvoltarea psihică este un rezultat al interacțiunii factorilor social și 

individual/psihologic – voință, sentimente, aspirații etc. [apud 16]. 

După mai multe cercetări teoretice, experimentale și experiențiale, efectuate de-a 

lungul anilor, am formulat concepția rezultantei (efectului îmbinat al unor cauze 

multiple), potrivit căreia dezvoltarea psihică generală, dar și dezvoltarea oricăror facultăți 

mintale particulare, inclusiv a celor matematice, este rezultatul interacțiunii active 

multifactoriale flexibile permanente a individului și/sau grupului de la acea sau altă 

vârstă a dezvoltării ontogenetice în cadrul activității, comunicării și comportamentului. 

Această concepție este o continuare și o variantă ameliorată a concepției acțional-

sistemice, elaborată și demonstrată în contextul studiului teoretico-experimental al 

genezei negării și afirmării la copii, preadolecenți, adolescenți și adulți [7, 14]. În 

abordarea teoretico-metodologică de pregătire la matematică a elevilor dotați pentru 

concursuri și olimpiade ne ghidăm de concepția rezultantei.  

Ca profesor, e greu să îndrumi și să sprijini pe elevi într-o anumită direcție, 

deoarece, adesea, copiii dotați și supradotați au înclinații spre mai multe domenii: științe, 

științe exacte, domeniu artistic, literar, șah, sport, ș.a. 

Uneori, fiind bine intenționați, suntem porniți să-i impunem copilului materia 

predată de noi în detrimentul alteia, aducând argumente elocvente. Este o greșeală pe care 

trebuie să o evităm pentru a nu prejudicia dezvoltarea armonioasă a personalității. În 

comunicarea cu elevii în afara orelor de curs vom manifesta interes și pentru alte aspecte 

ale activității lor, încurajându-i chiar în cazul „intersecției” olimpiadelor, le vom permite 

discipolilor să facă alegerea decisivă, pe care o vom accepta, apreciindu-le efortul depus, 

oricare ar fi rezultatele.  

Olimpiada la disciplina școlară este doar una din posibilitățile de afirmare pe care 

elevii o au la dispoziție o dată pe an, într-o perioadă anume. Ei se întâlnesc și încearcă să-

și dovedească capacitățile intelectuale. Pentru toți copiii participanți la olimpiade, 

indiferent de faptul dacă au fost sau nu identificați ca dotați sau supradotați, acest concurs 

presupune emoții, entuziasm, uneori și eșecuri, care trebuie, de fiecare dată, tratate cu 

mare atenție, corectitudine de către profesori și membrii familiei. 

În acest context, trebuie să luăm aminte că pentru toți copiii dotați și antrenați în 

procesul de instruire diferențiată, olimpiada este o șansă de realizare a performanței, 

pentru care ei sunt orientați inițial și care îi motivează, de cele mai dese ori, mai mult 

decât orice. 
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Succesele la olimpiadele naționale sau internaționale prezintă „piese grele” de CV 

pentru absolvenții care fac aplicații în vederea obținerii burselor de studiu în instituții 

prestigioase. 

De cele mai multe ori, copiii dotați cu care am lucrat proveneau din familii cu o 

situație materială medie pentru Republica Moldova, iar obținerea burselor constituia un 

ideal pentru ei. 

În acest sens, a trebuit să ne asumăm o responsabilitate enormă în pregătirea pentru 

olimpiade, care presupunea o muncă temeinică și permanentă, o evaluare eficientă a 

rezultatelor de zi cu zi, o logistică individuală a succesului final. 

Rezolvarea tuturor problemelor până la formarea de automatisme, stimularea 

originalității, a gândirii divergente, administrarea corectă a timpului și a surselor 

didactice, asigurarea unui climat psihologic favorabil pentru celelalte obiecte de studiu, 

implicarea familiei în pregătirea unor aspecte ale olimpiadei, găsirea sponsorilor etc. – 

toate acestea țin de responsabilitățile sus-numite, pe care ni le asumăm de fiecare dată, 

pentru a nu diminua prestanța discipolului. 

Copilul dotat are nevoie de o asistență permanentă a profesorului în ajunul 

olimpiadei, pe parcursul ei și la final. 

Simpla participare la un concurs sau olimpiadă constituie un adevărat motiv de 

mândrie pentru elevul care a avut curajul să depășească toate etapele acestui eveniment 

competitiv, important pentru experiența oricărui participant. Cu toate acestea, atât eșecul 

cât și laurii succesului ar putea fi dăunători evoluției ulterioare. Eșecul ar putea cauza 

frustrări, depresii, refulări imprevizibile etc., ce ar avea drept consecință neîncrederea în 

forțele proprii, în timp ce interpretarea incorectă a succesului, dimpotrivă, ar putea duce 

la o supraestimare, care, necontrolată, ar prejudicia meritocrația, slăbirea eforturilor 

ulterioare. 

Copiii cu aptitudini excepționale ar trebui, în mod ideal, să fie identificați prin teste 

de inteligență avansate din punct de vedere docimologic, urmând ca societatea să le 

creeze condiții optime de afirmare cognitivă și de adaptare cotidiană. Familia, profesorii 

la obiectele vizate, unitățile școlare, structurile sistemului educativ trebuie să-i asigure pe 

acești copii cu echipamente și materiale de studiu specializate, personal adițional 

specializat, trasee didactice individualizate, programe educative de dezvoltare a 

competențelor, care să permită adecvarea la standardele internaționale, pregătirea de 

performanță în parametri internaționali, alocarea de fonduri suplimentare.  

Un rol important îl are profesorul. El trebuie să fie o personalitate multilateral 

dezvoltată, să fie un exemplu pentru discipolii săi atât în plan academic, cât și în plan 

social. El trebuie să aibă o viață activă și să respecte principiile morale. Astfel, se va evita 

orientarea unilaterală a supradotatului în domeniul materiei alese. Profesorii vor cunoaște 

tehnicile de identificare a acestor copii și tehnicile de explorare a capacităților acestora, 
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de integrare școlară eficientă a lor. Ei vor fi capabili de intervenții educaționale ce 

depășesc instruirea la obiect, își vor putea însuși responsabilitatea de tutore/mentor, dacă 

va fi cazul. Vor colabora cu colegii de profil, implementând programe educaționale de 

grup sau individuale, vor colabora cu părinții, asigurându-le discipolilor un mediu 

propice activității.  

Ca și în toate domeniile de activitate umană, în matematică competențele se 

dezvoltă odată cu vârsta, atingând un maxim, după care urmează o stabilizare rectilinie, 

apoi o lungă descreștere a acestor abilități, care tind, în cele din urmă, oarecum 

asimptotic spre zero.  

Sarcina primordială constă în faptul de a reliefa factorii care influențează 

dezvoltarea aptitudinilor matematice la elevi, de a evidenția și explica particularitățile 

psihice ale elevilor, care, în condiții egale de efort și oportunități educative, duc la 

rezultate diferite în activitățile cu conținut matematic. Pornind de la ideea că aptitudinea 

matematică reprezintă o dimensiune specifică a personalității, o substructură relativ 

independentă, formată din componente cognitive, afective, motivaționale și atitudinale, 

elaborată în ontogeneză prin atașări succesive ale copilului la modelele matematice 

oferite de societate și care, pe măsura constituirii, facilitează obținerea de performanțe 

superioare mediei elevilor de aceeași vârstă și nivel de pregătire școlară. 

Primele încercări de abordare au asociat aptitudinea matematică cu capacități ale 

intelectului (E.L. Thorndike, A. Binet ș. a.), cu calități ale gândirii (R. Gullasch, G. 

Pippig, N. A. Mencinskaia, М.I. Moro ș. a.) sau cu factori primari, mai mult sau mai 

puțin specifici (L.L. Thurstone, J.P. Guilford, M. Bejat ș. a.).  

H. Poincaré pune creația matematică pe seama activității subconștiente, a 

sentimentului estetic. Pentru reprezentanții teoriei interiorizării și formării acțiunilor 

mintale, structura aptitudinilor matematice va depinde de natura și calitatea acțiunilor cu 

obiectele materiale sau materializate, de metodele și procedeele folosite în învățarea 

matematicii (P. I. Galperin, V.V. Davâdov, K. Lowell, Z.P. Dienes, B. Zörgő ș.a.).  

V. A. Krutețki, abordând problema din perspectiva teoriei sistemelor, în lucrarea 

„Психология математических способностей школьников” [15], reliefează câțiva 

factori cu rol esențial în configurarea aptitudinilor matematice la elevi. Primul dintre 

aceștia este capacitatea de percepere formalizată, de înțelegere imediată a condițiilor, 

structurii de ansamblu și relațiilor esențiale dintre datele problemei. Urmează apoi seria 

de factori implicați în prelucrarea informației matematice: capacitatea de generalizare 

rapidă și largă a datelor, capacitatea de contragere și/sau prescurtare a raționamentelor, 

flexibilitatea proceselor gândirii, străduința spre claritate, simplitate și economicitate. 

Ultimul factor important se manifestă în procesul de păstrare a informației matematice și 

constă în reținerea esențialului (a schemelor, structurilor, principiilor etc.) și „uitarea” 

datelor concrete, a informațiilor de prisos din problema dată.  
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Factorul numit experiență logico-matematică este acumulat treptat în diverse 

activități anterioare (în joc, comunicare, învățare școlară și extrașcolară ș.a.). Acest tip de 

experiență joacă un rol important în formularea, rezolvarea și verificarea de probleme cu 

conținut matematic [17; 18; 13].  

Trăsăturile majore ale matematicii curente și matematicii educaționale sunt ilustrate 

astfel: 

− matematica este aplicativă; 

− matematica este sofisticată;  

− înțelegerea științifică și tehnica programului; 

− experimente, recomandări. 

Profesorul care pregătește elevii dotați pentru concursuri și olimpiade trebuie să 

întrunească următoarele criterii: 

- să fie bine instruit, să fie receptiv și să poată însuși programa nouă; 

- în comunicare cu elevii trebuie să existe afecțiune și înțelegere; 

- experiența, cercetările, evaluările trebuie să fie pe lista de valori a profesorului, dar 

și a administrației. 

Profesorul e cel care trebuie să lucreze permanent asupra sa din punct de vedere 

intelectual, moral, fizic, psihologic. El trebuie să experimenteze, să asocieze, să creeze, să 

învețe arta gândirii matematice, filosofice, apoi să o transmită discipolilor.  

În concluzie, putem afirma că potrivit concepției rezultantei:  

a) aptitudinile matematice de performanță sunt niște formațiuni psihice ale dezvoltării 

și formării personalității, efectul îmbinat al unor cauze multiple, al interacțiunilor 

complexe sistemice active dintre individ ca deținător și valorificator al unor 

potențialități ereditare, al condițiilor lui socio-culturale, educaționale, de activitate, 

comunicare, conduită, dar și al multor altor factori în interacțiunea lor activă 

permanentă cu el (factori economici, financiari, politici, climaterici, geografici etc.); 

b) ca substructură relativ stabilă și, totodată, dinamică a personalității, aptitudinea 

matematică se bazează pe toate procesele, însușirile și stările psihice (cognitive, 

afective, volitive, motivaționale, atitudinale, valorice), solicitate de activitățile cu 

conținut matematic în care persoana dată este antrenată/implicată. 
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Rezumat. În acest articol, se pune accent pe valorificarea și dezvoltarea competențelor elevilor la 

matematică în cadrul studierii modulului „Funcția putere. Funcția radical”, prin implementarea strategiilor 

interactive. Se descrie experimentul didactic în care au fost implicați 50 de elevi din două grupe 

academice: CON-11, TAP-11. Experimentul s-a realizat în trei etape: de constatare, de formare și de 

control. Se descrie fiecare etapă a experimentului și se prezintă analiza rezultatelor obținute. 

Cuvinte cheie: competențe, matematică, evaluare, experiment, test.  

 

THE IMPACT OF INTERACTIVE STRATEGIES IN VALUATION AND 

DEVELOPMENT OF THE STUDENTS COMPETENCES IN MATHEMATICS 

Summary. This article focuses on valuation and development of students' mathematics skills in the study 

of the module “The power function. The radical function”, by implementing interactive strategies. It 

describes the didactic experiment in which 50 students from two academic groups were involved: CON-

11, TAP-11 and which was carried out in three stages: the experiment of finding, training and control. 

Each stage of the experiment is described and the analysis of the obtained results is presented. 

Keywords: skills, math, assessment, experiment, test. 

 

Introducere 

Învățământul modern se bazează pe conceperea unui nou sistem de referință axat pe 

formarea competențelor la elevi. Prin urmare, în procesul de învățământ evaluarea se 

raportează la competențele generale și competențele specifice pe care trebuie să le obțină 

elevii în cadrul curriculumul școlar. Evaluarea nu se mai referă la achiziții, stocări de 

informații, verificarea modului în care elevii și-au însușit sau nu un conținut, ci la ceea ce 

este capabil elevul să facă cu acel conținut, cum reușește să aplice ceea ce a învățat. 

Astfel, scopul evaluării s-a modificat, deci și rezultatele elevilor vor fi altele, elevul va 

reuși să se folosească în mod operativ de tot ceea ce a învățat în școală [5, 3]. 

Un rol important în formarea și dezvoltarea competențelor la matematică îl au 

strategiile didactice interactive, bazate pe principiul centrării pe elev și orientate spre 

motivarea pentru învățare. În lucrarea [10] au fost descrise aplicații practice cu privire la 

implementarea metodelor interactive de predare-învățare a matematicii, iar în [11] s-au 

analizat aspectele motivaționale ale acestora în cadrul învățământului profesional-tehnic 

la disciplinele matematice. În acest articol se va pune accent pe procesul de evaluare a 
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rezultatelor elevilor la matematică ca urmare a experimentării practice a strategiilor 

didactice interactive.  

În acest context, a fost organizat și desfășurat un experiment didactic în cadrul 

Colegiului Național de Comerț al ASEM, cu 50 de elevii din clasa a X-a, grupele 

academice CON-11, TAP-11. Experimentul s-a realizat în trei etape: de constatare, 

formativ și de control. 

În cadrul etapei constatative s-a aplicat un test de evaluare inițială, prin intermediul 

căruia s-au testat cunoștințele, abilitățile și aptitudinile de rezolvare a ecuațiilor studiate 

în gimnaziu. În ceea ce urmează este ilustrat testul iniția, pentru elevii anului I, bazându-

se pe rezolvarea ecuațiilor de gradul II, a ecuațiilor raționale și a ecuațiilor cu modul. 

Test inițial 

Timp efectiv: 45 de minute 

1. Determină corespondența, indicând prin săgeți:       

Ecuațiile  Mulțimea soluțiilor ecuațiilor                5p. 
𝑥

2
= 3 ∅ 

8

𝑥
= 2 

±4 

|𝑥| + 9 = 4  6 

𝑥2 − 16 = 0  4 

2. Compune o ecuație de gradul II ale cărei soluții sunt: 𝑥1 = −2, 𝑥2 = 3.   4p 

3. Fie ecuațiile: 

𝑎) |𝑥 − 2| = 4; 

 

𝑏) 5 − 𝑥2 = 3; 

 

c)−3𝑥2 + 8𝑥 = 0; 

 

d) 
𝑥

6
− 2 = 1.

Completează casetele cu numere reale, astfel încât propozițiile obținute să fie adevărate: 

𝑎) |𝑥 − 2| = 4 ⟺[
𝑓𝑔ℎℎ = 4

𝑥 − 2 = 𝑓ℎℎ
⟺[

𝑥 = 𝑔

𝑥 = ℎ
.     4p 

𝑏) 5 − 𝑥2 = 3⟺𝑥2 = 𝑔ℎ ⟺[
𝑥 = 𝑔

𝑥 = ℎ
.      3p 

c) −3𝑥2 + 8𝑥 = 0⟺ 𝑔ℎ (𝑥 − 𝑔ℎ ) = 0⟺[
𝑥 = 𝑔

𝑥 = ℎ
.    4p 

𝑑) 
𝑥

6
− 2 = 0⟺𝑥 − 𝑔ℎ = 0⟺𝑥 = 𝑓𝑓 .      2p 

4. Rezolvă în R ecuațiile: 

a)  
𝑥−3

6−𝑥
= 1          4p  

b)  𝑥2 − |𝑥| − 12 = 0        5p  

c) |3 − 𝑥| + |2𝑥 + 1| = 6       7p 
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Pe parcursul etapei formative s-au implementat nemijlocit strategiile didactice 

interactive în procesul de predare-învățare a modulul „Funcția putere. Funcția radical”, 

căruia îi sunt rezervate 10 ore. Astfel, elevii au fost motivați să învețe prin organizarea 

cât mai eficientă a lecțiilor, prin utilizarea metodelor și procedeelor ce contribuie la 

dezvoltarea gândirii logice și critice, la valorificarea competențelor de muncă 

colaborativă [12], creativă, intelectuală și la stimularea imaginației și a relațiilor de tip 

intra- și interpersonale (jocul), creând un climat psihologic motivațional (figura 1). 

Figura 1. Stategii didactice interactive implementate în cadrul orelor de matematică 

La etapa a treia de control, s-a desfășurat evaluarea finală a elevilor, în care s-au 

făcut estimări cantitative cu privire la cunoștințele acumulate pe parcursul modulului. 

Pentru testul final elaborat s-au luat în considerare unitățile de competențe din 

curriculumul național la matematică, au fost formulate obiectivele de evaluare, elaborată 

matricea de specificații (tabel 1) și itemii corelați cu obiectivele de evaluare, concretizat 

baremul de corectare (tabel 2) și baremul de notare (tabel 3) [7, 4]. 

Evaluarea sumativă la tema „Funcția radical. Funcția putere” s-a fundamentat pe 

activitățile și produsele de învățare recomandate de curriculumul pentru clasa a X-a, și 

anume pe rezolvarea exercițiilor și problemelor ce se referă la: – identificarea 

corespondențelor funcționale atât în situații reale, cotidiene, cât și modelate, dar și 

reprezentarea acestora prin diferite modalități (analitic, grafic, tabelar, prin diagrame); – 

formularea prin sinteze deductive a caracteristicilor funcțiilor numerice reprezentate 

grafic și/sau analitic (zerouri, monotonie, paritate, periodicitate, extreme, mărginire); – 

implementarea algoritmului studiat la rezolvarea problemelor și situațiilor-problemă cu 

referire la modelarea prin funcții a unor procese fizice, chimice, biologice, sociale sau 

economice; – valorificarea caracteristicilor locale și/sau globale ale funcțiilor în diverse 
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situații reale și/sau modelate; – formularea și descrierea unor situații concrete prin funcția 

putere sau funcția radical, cu ajutorul limbajului științific matematic; – identificarea 

tipurilor și a metodelor optime de rezolvare a ecuațiilor, inecuațiilor și sistemelor sau 

totalităților acestora, conform diverselor criterii de clasificare; – implementarea 

ecuațiilor, inecuațiilor și sistemelor sau a totalităților acestora studiate la modelarea 

realităților situaționale reale, antreprenoriale; – analiza critică a corectitudinii, simplității, 

clarități și semnificației rezultatelor obținute la rezolvarea unei ecuații, inecuații și sistem 

sau totalitate a acestora [7, 4]. 

Testul sumativ a fost construit în baza obiectivelor de evaluare, care au specificat că 

elevii vor demonstra că sunt capabili: 

OE1: să recunoască în situații reale și/sau modelate funcția radical, ecuațiile și 

inecuațiile iraționale; 

OE2: să obțină propoziții logice adevărate prin completarea spațiilor libere; 

OE3: să utilizeze proprietățile funcției radical și funcției putere la rezolvarea ecuațiilor 

și inecuațiilor iraționale; 

OE4: să aplice algoritmi, identități, transformări ale expresiilor algebrice la rezolvarea 

ecuațiilor și inecuațiilor iraționale; 

OE5: să identifice metoda adecvată de rezolvare a ecuațiilor și inecuațiilor iraționale 

corespunzător tipului ei; 

OE6: să determine condițiile de existență a mulțimii soluțiilor ecuațiilor și inecuațiilor 

iraționale; 

OE7: să manifeste independență în gândire și acțiune privind aplicarea în rezolvări de 

probleme a ecuațiilor și inecuațiilor iraționale. 

Tabel 1. Matricea de specificații 

 Domenii 

Conținuturi  

Cunoaștere  

și înțelegere 
Aplicare Integrare Total 

Proprietățile funcției radical 2 1  3 

Rezolvarea ecuațiilor iraționale 1 1 1 3 

Rezolvarea inecuațiilor iraționale  2 1 3 

Total 3(33,3%) 4(44,5%) 2(22,2 %) 9(100%) 

 

Test sumativ 

Timp efectiv: 60 minute 

1. Să se determine valoarea de adevăr a propoziției: 

„𝑥 = 4 este soluția ecuației √𝑥 − 2 = 0”      𝐴|𝐹  

Să se completeze spațiile libere în itemii 2-3, astfel încât să se obțină propoziții 

adevărate. 

2. Domeniul de valori al funcției 𝑓(𝑥) = √𝑥
6

 este ____________________________. 
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3. 𝑥 = ______ este zeroul funcției 𝑓: 𝐷 → 𝑅, 𝑓(𝑥) = √3 − 𝑥
5

. 

4. Să se rezolve în R inecuația √6 − 5𝑥 < 3. 

5. Să se determine domeniul de definiție al funcției 𝑓(𝑥) =
5

√𝑥2+7𝑥+10
. 

6. Să se determine opusul numărului, ce determină soluția ecuației 𝑥 − 4√𝑥 = 12. 

7. Să se rezolve în R ecuația √2𝑥 − 1 − √𝑥 − 1 = √2𝑥 − 9. 

8. Să se rezolve în R inecuațiile: 

a) √5𝑥 − 1 + 3𝑥 < 1; 

b) √4𝑥 − 12 ∙ (20 + 𝑥 − 𝑥2) ≥ 0 

Tabel 2. Barem de corectare 

Itemul 
Scor 

maxim 
Etapele rezolvării Punctaj acordat 

1. 2p. 
Punctul se acordă pentru stabilirea corectă a valorii de 

adevăr a propoziției 
2 p. 

2. 2p. 
Punctele se acordă numai pentru completarea corectă a 

casetei 
3 p. 

3. 2p. 
Punctele se acordă numai pentru completarea corectă a 

casetei 

 

2p. 

4. 4 p. 

• Scrierea sistemului {
6 − 5𝑥 ≥ 0
6 − 5𝑥 < 9

 

• Rezolvarea sistemului 

• Răspuns corect 

1 p 

2 p (câte 1p. pentru 

fiecare inecuație) 

1p 

5. 4 p. 

▪ Scrierea condiției 𝑥2 + 7𝑥 + 10 > 0 

▪ Rezolvarea ecuației 𝑥2 + 7𝑥 + 10 = 0 

 

▪ Răspuns corect 

1p 

2p (câte 1p. pentru 

fiecare soluție) 

1p 

6. 5 p. 

• Obținerea ecuației 𝑡2 − 4𝑡 − 12 = 0, 

unde √𝑥 = 𝑡 , 𝑡 > 0 

• Rezolvarea ecuației 𝑡2 − 4𝑡 − 12 = 0 

 

• Rezolvarea ecuației √𝑥 = 6 

• Răspuns corect 

1 p 

 

2 p (câte 1p. pentru 

fiecare soluție) 

1p. 

1 p 

7. 7p. 

▪ Determinarea DVA 𝑥 ≥
9

2
 

▪ Obținerea ecuației2√2𝑥2 − 3𝑥 + 1 = 𝑥 + 7 

▪ Rezolvarea ecuației 4(2𝑥2 − 3𝑥 + 1) =
(𝑥 + 7)2 

▪ Selectarea soluțiilor ce aparțin intervalului 

[
9

2
, +∞) 

▪ Răspuns corect 

2 p 

1p 

 

2 p (câte 1p. pentru 

fiecare soluție) 

 

1p. 

1 p 

8. a) 7p. 

▪ Scrierea corectă a sistemului 

{
1 − 3𝑥 > 0
5𝑥 − 1 ≥ 0

5𝑥 − 1 < (1 − 3𝑥)2
 

▪ Rezolvarea sistemului {
1 − 3𝑥 > 0
5𝑥 − 1 ≥ 0

 

▪ Rezolvarea ecuației 5𝑥 − 1 = (1 − 3𝑥)2 

 

▪ Determinarea mulțimii soluțiilor inecuației  

5𝑥 − 1 < (1 − 3𝑥)2 

▪ Răspuns corect 

1p. 

 

 

2p. (câte 1p. pentru 

fiecare inecuație) 

2p. (câte 1p. pentru 

fiecare soluție) 

 

1p. 

1p. 
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8. b) 7p. 

▪ Scrierea corectă a sistemului 

{
4𝑥 − 12 ≥ 0

20 + 𝑥 − 𝑥2 ≥ 0
 

▪ Rezolvarea inecuației 4𝑥 − 12 ≥ 0 

 

▪ Rezolvarea ecuației 20 + 𝑥 − 𝑥2 = 0 

▪ Determinarea mulțimii soluțiilor inecuației 

20 + 𝑥 − 𝑥2 ≥ 0 

▪ Răspuns corect 

2p. (câte 1p. pentru 

fiecare inecuație) 

1p. 

 

2p. (câte 1p. pentru 

fiecare soluție) 

1p. 

 

1p. 

Total 40 p. 

 

Tabel 3. Barem de notare 

Nota  Punctajul  Procentajul Nota  Punctajul  Procentajul 

10 38 - 40 96 – 100% 5 12 - 17 31 – 44 % 

9 35– 37 87 – 95 % 4 6 - 11 20 – 30 % 

8 30– 34 76 – 86 % 3 3 - 5 11 – 19 % 

7 24 - 29 61 – 75 % 2 2  5 – 10 % 

6 18 - 23 45 – 60 % 1 1 0 – 4 % 

 

Reprezentarea comparativă a rezultatelor obținute de elevii grupelor CON-11 și 

TAP-11 la testul inițial și testul sumativ este reflectată în tabelul 4. 

Tabel 4. Reprezentarea comparativă a rezultatelor la testul inițial și final 

Grupa Test  10 9 8 7 6 5 4 Media 

TAP-11 
Test inițial       3 7 12 5 5,29 

Test final     3 4 7 10 3 5,77 

CON-11 
Test inițial     2 4 8 6 3 5,82 

Test final   2 3 5 9 3 1 6,52 

 

 

Figura 2. Dinamica mediilor rezultatelor elevilor acumulate la testul inițial și final 

Astfel, prin intermediul celor două teste de evaluare propuse s-a constatat nivelul 

formării competențelor de rezolvare a ecuațiilor în general, inclusiv a ecuațiilor și 

inecuațiilor iraționale. În figurile 2 și 3 sunt reprezentate dinamica mediilor notelor 

acumulate și procentul calității obținute de elevii grupelor implicate în experimentul 

didactic, la etapa inițială și cea finală. 

5 5,2 5,4 5,6 5,8 6 6,2 6,4 6,6

TEST INIȚIAL

TEST FINAL

TEST INIȚIAL

TEST FINAL

T
A

P
-1

1
C

O
N

-1
1

5,29

5,77

5,82

6,52
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Figura 3. Dinamica procentului calității elevilor acumulate la testul inițial și final 

 

Analizând rezultatele obținute, se observă o creștere a mediilor notelor de la testul 

final față de cele de la testul inițial. Pe de o parte, această constatare poate fi interpretată 

prin faptul că itemii de la testul inițial au făcut referire la conținuturile de matematică 

studiate în gimnaziu, iar informația nu a fost recapitulată. Pe de altă parte, la testul final 

s-a făcut referire la conținuturile recent învățate. Totodată, în cadrul acestui experiment 

au fost depuse toate eforturile de motivare și implicare a elevilor în diferite activități 

bazate pe strategii didactice interactive, pentru obținerea performanței și a succesului 

educațional. În mod clar, s-a determinat că nivelul de pregătire a elevilor din grupa de 

contabilitate (CON-11) este mai înalt cu aproximativ 14% față de cel al elevilor din grupa 

de tehnologii (TAP-11), această diferență datorându-se faptului că elevii – viitori 

specialiștii în contabilitate – sunt mai mult orientați spre formarea competențelor 

matematice decât cei ce vor obține calificarea de tehnicieni în alimentația publică.  

Pentru a determina dacă s-au înregistrat diferențe semnificative între mediile notelor 

la testul inițial și cel final, s-a aplicat testul statistic t pentru eșantioane perechi, variabila 

independentă fiind dihotomică, iar cea dependentă – cantitativă. Deoarece notele z ale 

coeficienților de asimetrie (skewness) și boltire (kurtosis) sunt mai mici decât 2,0 (pentru 

variabila test inițial 𝑧𝑠𝑘𝑒𝑤𝑛𝑒𝑠𝑠 = 1,13 , 𝑧𝑘𝑢𝑟𝑡𝑜𝑠𝑖𝑠 = 0,72  și pentru variabila test final 

𝑧𝑠𝑘𝑒𝑤𝑛𝑒𝑠𝑠 = 1,15, 𝑧𝑘𝑢𝑟𝑡𝑜𝑠𝑖𝑠 = 0,76), se consideră că variabilele test inițial și test final 

sunt distribuite normal, și prin urmare se poate aplica testul statistic t. Rezultatele 

furnizate de aplicația SPSS pentru testul t sunt ilustrate în tabelele 5 și 6. 

Tabelul 5. Statistica eșantioanelor perechi  

 Mean N Std. Deviation 

Std. Error 

Mean 

Pair 1 Test inițial 5,54 50 1,05386 ,14904 

Test final 6,12 50 1,27199 ,17989 

 

  

26%

43%

Grupa CON-11

CON-11 Test iniţial

CON-11 Test final

11%

26%

Grupa TAP-11

TAP-11 Test iniţial

TAP-11 Test final
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Tabelul 5. Testul t pentru eșantioane perechi 

 

Paired Differences 

t df 

Sig. (2-

tailed) Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pair 1 Test inițial - 

Test final 
-,58 ,57463 ,08127 -,74331 -,41669 -7,137 49 ,000 

 

Media la testul inițial pentru tot eșantionul experimental (grupele CON-11 și    

TAP-11) este 5,54, iar la cel final – 6,12, iar 𝑡(49) = 7,137 , pentru pragul de 

semnificație 𝑝 = 0,000 < 0,5, ceea ce înseamnă că există diferențe semnificative între 

aceste medii. Mărimea efectului variabilei independente asupra celei dependente este 𝑑 =

√
𝑡2

𝑑𝑓
= 1,02 ≥ 1 , ceea ce înseamnă un efect foarte puternic. Acest fapt, precum și 

creșterea semnificativă a mediei se datorează faptului că în procesul educațional s-au 

utilizat diverse metode, forme și tehnici active de predare – învățare – evaluare a 

matematicii care, în combinație cu măiestria pedagogică, pun în valoare succesul 

elevului. Același lucru este confirmat de procentul calității obținut în cadrul 

experimentului în grupele academice menționate, deoarece se constată o dinamică 

ascendentă de la 26% la 43% în grupa academică CON-11 și de la 11% la 26% în grupa 

academică TAP-11.  

Concluzie 

Învățământul fundamentat pe competențe presupune o abordare pedagogică ce se 

axează pe activități diferențiate de învățare/formare și vizează stăpânirea de către fiecare 

elev a competențelor de bază proiectate prin curriculumul disciplinar, aceasta conducând 

la sporirea eficienței demersului educațional, la creșterea nivelului de reușită individuală, 

la diminuarea ratei eșecului școlar [1]. Totodată, componenta esențială a procesului 

educațional - evaluarea - stimulează învățarea, formarea și dezvoltarea competențelor și 

nu ar trebui să-i inhibe ori să-i demotiveze pe actorii procesului educațional, ci, 

dimpotrivă, să-i încurajeze și să-i stimuleze în realizarea obiectivelor preconizate [8].  

Pe de altă parte, strategiile didactice interactive pot fi desfășurate cu succes în 

demersul educațional bazat pe competențe, iar rezultatele statistice ale experimentului 

descris mai sus confirmă eficiența acestora prin mărimea efectului și a diferențelor 

semnificative constatate între mediile în creștere la nivelul etapei de constatare și la cel 

de control. 
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Summary. The article shows the importance of the role and benefits of the STEAM approach in studying 

the real sciences through and for solving problem situations in search missions. 
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EDUCAȚIA STEAM PRIN ȘI PENTRU MISIUNI DE CĂUTARE 

Rezumat. În articol se arată importanța rolului și beneficiile abordării STEAM în studierea științelor reale 

prin și pentru soluționarea situațiilor-problemă în misiuni de căutare. 

Cuvinte cheie: educație, STEM, drone, TIC, misiune, căutare, probabilitate, procedură optimă, funcție, 

minim. 

1. Introduction 

Most European countries face a small number of high school graduates interested in 

studying or pursuing a career in STEM (science, technology, engineering, mathematics), 

while the demand for STEM resources is growing rapidly. Consequently, it is important to 

increase the attractiveness for the exact disciplines, for the STEM / STEAM faculties. In 

addition, it was found that having STEAM skills increases the employability and 

entrepreneurial spirit. 

Given the rapid evolution of new technologies, we conclude that the use of drones in 

education has a major impact, especially in the fields of training science, technology, 

engineering and mathematics. The use of these devices in teaching activities can be an 

opportunity to make the courses more attractive and useful for students. Working with a 

real tool in an academic environment will help students to acquire new skills needed for 

professional activities in the fields of STEAM. 

Drone technology helps students better perceive and memorize mathematical and 

physical concepts, allowing them to use the information they acquire on a daily basis. 

Applying mathematical concepts and relationships in the real world makes students not 

only understand the enormous potential of mathematics, but also see the real result of their 

work. 

In mathematic classes, exercises can be formulated to calculate the distance travelled 

by a drone from one point to another, time, speed and acceleration of movement, etc. The 

results obtained can be verified through practical exercises with the use of drones. 

Drone education contributes to a better understanding and awareness of abstract 

notions. For example, when studying the laws of physics, students can use drones to 
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determine the time needed to cross a certain distance, the influence of the wind, etc. [1, p. 

21; 3]. 

The use of drones by professionals involves the emergence of new scenarios, problem 

situations that require theoretical knowledge and practical skills at a level that goes beyond 

the simple management and maintenance of drones [1, p. 23].  

A STEAM scenario proposed to students for research may be the involvement of 

drones in search missions. 

Statistics show that hundreds of thousands of people disappear every year. For 

example, according to the Ministry of Internal Affairs, more than 120,000 people disappear 

each year in Russia [4]. The reasons are not only accidents and violence, but also the loss 

of people in the forests. At present, the most effective way to find a person in the forest is 

considered the systematic linear search of the territory accompanied by loud sounds meant 

to attract the attention of the lost. In most cases, the search staff is made up of volunteers. 

It is very difficult to form rescue teams remotely and in sparsely populated areas. In 

addition, searching in forests with search teams is a long and intensive process in limited 

areas of application, especially in remote areas, large regions and in difficult weather 

conditions. The average walking speed of a person on the road is 4 − 6 km / h, and in case 

of passing through forest areas and searching for missing persons, the real value of the 

speed can decrease to 2 − 4 km / h. The width of the line cannot exceed the line of sight − 

on average, 15 − 20 meters. 

Sometimes rescue services use helicopters, but in the case of a search in the woods, 

it is quite difficult to see someone under the treetops. A lost person must be in an open 

space and make loud noises to be identified. However, when using the helicopter, the 

success of the rescue operation is not yet guaranteed, and this method also requires large 

resources. For these reasons it is used only in exceptional cases. 

The search for the lost is an operation that requires a large number of specially trained 

people, patience, skills, as well as a sufficient material and technical basis: water, food, 

clothing for various weather conditions, etc. Therefore, it is necessary to develop a new 

solution based on modern technologies. One of these solutions could be the use of 

unmanned aerial vehicles (UAVs) that are capable of flying over and under the crowns of 

trees. UAVs are much cheaper to use than helicopters or search and rescue planes. The 

advantages of a UAV over other solutions are high permeability and optimum speed. 

2. Formulation of the problem and its mathematical solution 

A helicopter crashed in some area. According to the first information received, it was 

found that the helicopter could have crashed near locality A or near locality B, both in the 

given region. 
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The probability that the helicopter crashed near locality B is 0.8, and near locality A 

− 0.2. Eight drones were made available for helicopter searches.  

 

It is considered that each drone can detect the helicopter with a probability of 0.7 and 

searches are performed independently of each drone. 

a) How should drones be distributed so that the probability of detecting the helicopter 

is maximum? 

b) What is the probability of detecting the helicopter for the optimal search 

procedure? 

Solution: 

According to the hypothesis, the number of drones is 8, ie n = 8. The probability of 

detecting the helicopter near locality B is p(B) = 0.8, and near locality A is p(A) = 0.2. 

Obviously p(B) = 1 − p(A). 
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The probability of detecting the helicopter by each drone (near the locality where the 

helicopter is located) is denoted by p = 0.7. Then q = 0.3 is the probability of not detecting 

the crashed helicopter. 

We admit that near the locality B participates in the detection of k drones. Then n − k 

drones will participate near locality A. The probability that the helicopter, being near 

locality B will not be detected by any drone, according to the theorem about the product of 

probabilities, is equal to qk. Then the probability that the helicopter, being near locality B, 

will be detected at least by a drone will be 1 − qk. For the area near locality A the probability 

of detection is 1 − qn − k. According to the total probability formula, the size 

p(B)( 1 – qk) + p(A)( 1 – qn – k) 

will be the probability of detecting the helicopter. This probability will be equal to 

p(B)( 1 – qk) + p(A)( 1 – qn – k) = p(B)( 1 – qk) + (1 – p(B)) ( 1 – qn – k) = 

= p(B) – p(B)  qk + 1 – qn – k – p(B) + p(B)  qn – k) = 

= 1 – (p(B)  qk + (1 − p(B))  qn – k). 

As the drones must be distributed so that the probability of detecting the helicopter is 

maximum, the expression 

p(B)  qk + (1 − p(B))  qn – k 

to receive the lowest value. 

We make the notation qk = t. The fact that the expression 

p(B)  qk + (1 − p(B))  qn – k 

must receive the lowest value means we must research the function to a minimum 

𝑓(𝑡) = 𝑝(𝐵) ∙ 𝑡 +  
(1−𝑝(𝐵))𝑞𝑛

𝑡
, where t  (0; 1). 

The values of t are within the indicated range, because the probability of an event 

cannot be less than zero and cannot exceed the value 1. 

The derivative of this function is  f /(t) = p(B) − 
(1 −𝑝(𝐵))𝑞𝑛

𝑡2
. We equal the derivative 

obtained with zero: p(B) − 
(1 −𝑝(𝐵))𝑞𝑛

𝑡2
 = 0 or p(H) = 

(1 −𝑝(𝐵))𝑞𝑛

𝑡2
, where do we get: 

𝑡 = ±√
(1 − 𝑝(𝐵))𝑞𝑛

𝑝(𝐵)
. 

When passing through the point 𝑡 = √
(1−𝑝(𝐵))𝑞𝑛

𝑝(𝐵)
 the function f(t) changes its sign 

from „−”  to „+” and therefore the point 𝑡 = √
(1−𝑝(𝐵))𝑞𝑛

𝑝(𝐵)
 is a minimum point for f(t). 

Function graph 𝑓(𝑡) = 𝑝(𝐵) ∙ 𝑡 +  
(1−𝑝(𝐵))𝑞𝑛

𝑡
 is in the class of graphs of type 

functions 𝑓(𝑡) = 𝑎𝑡 +  
𝑏

𝑡
.  Schematically, such a graph is drawn in Figure 1 showing the 

minimum value of the function and the point at which it receives this value. 
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Figure 1. 

Thus, 

𝑞2𝑘 =  
(1 − 𝑝(𝐵))𝑞𝑛

𝑝(𝐵)
  or 𝑞2𝑘−𝑛 =  

1 − 𝑝(𝐵)

𝑝(𝐵)
, 

2𝑘 − 𝑛 = log𝑞

1 − 𝑝(𝐵)

𝑝(𝐵)
, 2𝑘 − 𝑛 =  

ln(𝑝(𝐵)−1 − 1)

ln𝑞
. 

The last formula allows us to determine the number k: 

2𝑘 − 𝑛 =  
ln(1,25 − 1)

ln0,3
=  

ln0,25

ln0,3
  1,2. 

But then 2k – n = 1,2; 2k – 8 = 1,2; k – 4 = 0,6; k = 4,6. 

Since we cannot provide a fractional number of drones, it results that 5 drones will 

be made available for searching for the crashed helicopter near locality B and for searching 

for the crashed helicopter near locality A − 3 drones. At such a distribution of drones, the 

probability that the helicopter will be found is 99.75% and is maximum. 

Answer: 

a) Five drones will be made available near locality B, and three drones will be 

available near the locality A for the search for the crashed helicopter. 

b) The probability that the helicopter will be found is 99,75%. 
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3. STEM approach: Information analysis, data processing and taking decisions using 

Informatics and Information Technologies 

For a better understanding of the solution, the calculations and the result, a series of 

problems can be formulated, different scenarios can be created that will involve knowledge 

and skills in the field of Informatics. 

Examples: 

a) To elaborate an algorithm that will construct / represent the graph of the function: 

𝑓(𝑡) = 𝑝(𝐵) ∙ 𝑡 +  
(1−𝑝(𝐵))𝑞𝑛

𝑡
, were t  (0; 1). 

b) To verify the existence of the critical points of the function f(t). 

c) To automate (program) the solution of the problem for the given values P(A), P(B), 

n and q. 

The proposed tasks seem simple, but when testing the algorithm for different values, 

problems may arise in representing the graph, determining the critical points, etc. These 

are related to: 

− the computer coordinate system, which by default is expressed in whole coordinates 

(number of horizontal and vertical screen points); 

− scaling points with very low coordinates-values; 

− determination of the critical point (with a good approximation); 

− variation of value ranges according to initial data; 

− the correct choice of the step of building the points of the graph, etc. 

Students must critically analyse each situation and be able to represent appropriate 

graphs for each situation. 

Some students will suggest using a table processor to generalize the solution using 

the formula: 𝑘 =
𝑛

2
+  

ln(𝑝(𝐵)−1−1)

2ln𝑞
 

 

Figure 2. 

This choice (fig. 2) involves studying the tools, the syntax of spreadsheets (writing 

formulas, relative addresses, absolute addresses, cell formatting) allows us to obtain the 
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result-numerical value, but does not give us the possibility to represent the graph of a 

function and critical points with high accuracy if the definition and value ranges are too 

large. 

A more successful solution may be to use an integrated development environment 

with a high-level programming language, such as Lazarus, which is open-source and uses 

Object Pascal (fig. 3).  

 

Figure 3. 

We notice that the coordinate system was presented on a scale of 1: 10000. For other 

values it may be necessary to change the scale. 

 

Figure 4. 

In order to determine the critical points, numerical calculation methods can be applied 

(for the students from the 12th grade) or the consecutive values of the ordinate can be 

analysed. As a minimum point is sought, the first ordinate value greater than the previous 

one was determined. In order not to display the other similar values (ordinate value higher 

than the previous one) a Boolean variable (f) was used as a switch. 

Thus, from figure 4 it can be seen that for the data in the problem the same critical 

point was obtained with a pretty good accuracy.  
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To capitalize on IDE Lazarus students and students in grades 9 − 12 are motivated to 

research (recap) and apply data structures and programming language control elements, 

computer-aided graphics, coordinate transformations, ratios and proportions, calculation 

errors, etc. 

The research at the mathematics lessons of the problem presented in the presented 

way led to a good mobilization and motivation of the pupils / students and, consequently, 

to the obtaining of the quality academic performances. We worked collaboratively for 2 

weeks, in teams of 4 − 5 members, with synchronous and asynchronous assistance by the 

teacher. 

Conclusions 

In the concept of those presented, we can say that: 

1. The proposed activities can develop such qualities of character indispensable to the 

postmodernist era, such as the spirit of initiative, constructivism, creativity, etc. 

2. Continuous learning skills can be formed, capacities to adapt to new situations, learning 

situations can be created in which pupils / students are aware of learning approaches, 

results, shortcomings, etc. 

3. Possessing them, the student can collaborate, compete and make independent correct 

decisions, to accept and promote innovations, to resist, but also to get out of stressful 

situations, so that later the pupil / student is young, mature able to prepare, design and 

direct its work [2]. 

4. The STEM / STEAM approach in combination with the case study method based on the 

real problem is effective, especially if Information Technologies and modern digital 

devices are used: drone, tablet, smartphone, etc. 

5. These devices must be used as educational tools that contribute to the efficiency of the 

process of studying the exact sciences and nature: mathematics, computer science, physics, 

chemistry, biology, geography. 

6. However, the real problems must be chosen carefully, to be connected to the learning 

objectives, especially if they are researched within a single discipline. 
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Rezumat. Instruirea online a devenit un imperativ al timpului. Clasa tradițională trece în mediul online 

îndepărtând limitele fizice și temporale ale învățământului față-în-față. În literatura de specialitate există 

numeroase definiții pentru noțiunea de clasă virtuală, acestea fiind confuze din cauza multiplilor temeni 

utilizați. Deoarece domeniul IT este în continuă dezvoltare, este necesară sistematizarea și conturarea 

noțiunii de „clasă virtuală”. 

Cuvinte-cheie: clasă virtuală, web conferințe, webinar, webcast, lecție online. 

 

THE SEMANTIC FIELD OF THE NOTION OF "VIRTUAL CLASSROOM" 

Abstract. Online learning has become an imperative of the time. The traditional classroom moves into 

the online environment by removing the physical and temporal limits of face-to-face learning. In the 

literature there are many definitions for the notion of virtual classroom, these are confusing due to the 

multiple terms used together with the given notion. As the IT field continue to develop, it is necessary to 

systematize and outline the notions related to the notion of "virtual classroom". 

Keywords: virtual classroom, web conferencing, webinar, webcast, online class. 

Introducere 

În contextul situației pandemice utilizarea instrumentelor Web pentru realizarea 

instruirii la distanță a devenit tot mai stringentă. Școlile, colegiile și universitățile au fost 

impuse să găsească o alternativă a instruirii tradiționale pentru a continua procesul în 

condițiile distanțării sociale. Trecerea instantanee de la instruirea tradițională la cea 

online a cauzat stres și anxietate în rândurile profesorilor, elevilor/studenților, care nu au 

avut o experiență de așa fel, care nu aveau suficiente competențe digitale, care trebuiau să 

se adapteze într-o perioadă scurtă la o nouă modalitate de a realiza activitățile de instruire 

– clasa virtuală. Diferența dintre clasa tradițională și cea virtuală constă nu doar în mediul 

în care se realizează procesul de instruire. Metodele care sunt eficiente într-un mediu nu 

sunt la fel de eficiente în alt mediu. 

Cadrele didactice sunt nevoite să rezolve o dublă problemă: problema tehnică – 

selectarea instrumentelor de instruire online – și problema didactică – selectarea 

metodelor care ar conduce la atingerea obiectivelor instruirii cu ajutorul instrumentelor 

selectate. Ambele probleme nu sunt simple. Problema tehnică este agravată de 

multitudinea instrumentelor de instruire existente, precum și de terminologia nestabilizată 

în domeniul instruirii online. Problema didactică este agravată de senzația pe care și-au  

creat-o multe cadre didactice că metodele eficiente în instruirea tradițională se vor dovedi 

eficiente și în instruirea online. Astfel, se conturează problema sistematizării noțiunilor 

aferente instruirii online și în special noțiunii de „clasă virtuală”.  
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Noțiunea de „clasă virtuală” 

Încercarea de a emula clasa tradițională în spațiul online a dus la ideea unei clase 

virtuale. Într-o clasă virtuală profesorul și instruiții se află în locații diferite, dar pot 

comunica, interacționa și colabora. Termenul de clasă virtuală a fost introdus de S. R. 

Hiltz în 1986 [1] și era definit ca un mediu de predare și învățare construit cu ajutorul 

sistemelor de comunicare computerizate, care permit învățarea prin colaborare a 

instruiților. DEX-ul definește termenul „virtual” drept „o simulare informatică a unui 

mediu imaginar sau real, restituită printr-un ansamblu de mijloace hardware sub formă de 

imagini în trei dimensiuni, de senzații tactile și de sunete care dau impresia de realitate”.  

Deși noțiunea de clasă virtuală a fost introdusă în 1986, definiția ei nu este bine 

conturată nici în zilele noastre. Multiplele cercetări în domeniu definesc clasa virtuală în 

mod diferit, punându-se accente pe diverse aspecte ale ei. 

Într-un șir de cercetări accentul este pus pe caracterul „live” al clasei virtuale, 

aceasta fiind definită ca o modalitate de comunicare sincronă. Clasa virtuală este definită 

ca un mediu de învățare care se focusează pe interacțiunea în timp real dintre profesor și 

instruiți [2]. Interacțiunea este privită din mai multe perspective: interacțiunea profesor – 

instruit, interacțiunea instruit – instruit, interacțiunea conținut – instruit. În astfel de 

cercetări, clasa virtuală este definită prin noțiunea de lecție online „live”: „o clasă virtuală 

permite persoanelor din întreaga lume să participe la lecții online „live” pentru a colabora 

și a interacționa” [3].  

O altă abordare a noțiunii de clasă virtuală pune în evidență caracterul ei asincron. 

Astfel, clasa virtuală este definită ca tipic asincronă, realizată în ritm propriu, în care 

interacțiunea și comunicarea în timp real sunt limitate [4]. Clasa virtuală, care permite 

instruiților să participe din orice locație în orice moment (asincron) la activitățile propuse, 

este contrapusă clasei tradiționale, în care activitățile sunt realizate simultan în timp și în 

același spațiu (sincron) [5].  

A treia abordare, la care aderăm, definește clasa virtuală ca o combinație a 

modelului sincron și asincron. Clasa virtuală este un mediu digital online în care sunt 

realizate activități de predare, învățare și evaluare. Instruiții pot interacționa și comunica 

cu profesorul sau colegii, pot colabora în grupuri mici în vederea realizării sarcinilor 

comune. Învățarea în clasa virtuală realizată sincron și/sau asincron presupune existența 

unui spațiu online privat [6]. Deși activitățile sunt realizate într-un mediu virtual, 

învățarea, comunicarea și interacțiunea sunt reale.  

Activitățile sincrone, numite și activități online, presupun activități realizate în timp 

real. Într-o clasă virtuală, instruiții au posibilitatea de a comunica cu profesorul sau 

colegii dacă ei sunt concomitent în mediul virtual. Lecția online este un bun exemplu de 

activitate realizată în timp real, ce permite comunicarea și interacțiunea dintre 

participanți. Pentru realizarea activităților sincrone sunt folosite, de obicei, web 
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conferințele (Zoom, Google Meet, WebEx etc.). Comunicarea sincronă scrisă poate fi 

realizată prin chat, iar pentru colaborare poate fi folosită tabla digitală.  

Activitățile offline sunt activități care se desfășoară asincron. Materialele didactice 

pot fi încărcate în spațiul virtual pentru ca instruiții să le poată accesa înainte de lecția 

online, în timpul lecției sau după. Comunicarea în regim asincron, cum ar fi, de exemplu, 

forumul, permite de a comunica fără a fi constrânși de dimensiunea temporală. Pentru 

activitățile asincrone sunt folosite instrumente ce permit publicarea și partajarea 

resurselor (Google Classroom, Padlet, FlipGrid etc.) sau sisteme de management al 

învățării (Moodle, Canva etc.). Pentru activități realizate în afara lecțiilor online pot fi 

folosite instrumente externe clasei virtuale (Google Docs, H5P, Wordwall, simulări, 

jocuri etc.). 

În tabelul 1 sunt prezentate avantajele și dezavantajele activităților sincrone și 

asincrone. 

Tabelul 1. Caracteristicile activităților sincrone și asincrone 

Tipul activităților Argumente „pro” Argumente „contra” 

Sincrone 

- Comunicare realizată în timp real 

(discuții, dezbateri); 

- Grad mare de implicare/ angajare a 

instruiților în activități; 

- Feedback imediat. 

- Orar fixat (nu toți instruiții pot să 

participe la lecțiile online); 

- Cerințe tehnice mai înalte 

(conexiunea bună la Internet, 

echipament tehnic etc.). 

Asincrone 

- Orar flexibil (instruiții participă în 

momentul, din locul și în ritmul 

preferat); 

- Învățare mai profundă; 

- Reflecție. 

- Grad mic de colaborare; 

- Riscul demotivării, neimplicării, 

apatiei etc. 

 

Pentru a contura definiția clasei virtuale vom prezenta principalele caracteristici ale 

ei: 

• Utilizarea comunicării video/audio – posibilitatea de a comunica în timp real, 

folosind canalele audio/video; 

• Livrarea/prezentarea conținuturilor – posibilitatea de a partaja fișierele sau ecranele 

(prezentări, secvențe video, aplicații etc.) în timp real; 

• Instrumente pentru interacțiune – posibilitatea de a interacționa pe o tablă digitală 

interactivă, de a răspunde la întrebările profesorului (chestionare, sesiuni Q&A 

etc.); 

• Comunicarea sincronă – posibilitatea de a comunica în timp real prin intermediul 

chatului; 

• Camere de discuții în grupuri mici – posibilitatea de a crea spații virtuale pentru 

lucrul în grupuri mici în vederea realizării sarcinilor în colaborare; 

• Instrumente de control/dirijare – posibilitatea de a conecta/deconecta camera și 

microfonul, de a ridica mâna, de a utiliza emoticoane; 
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• Accesarea conținuturilor didactice – posibilitatea de a accesa spațiul comun de 

stocare și partajare a materialelor didactice (documente, imagini, audio, video, 

linkuri, lecții înregistrate etc.) disponibile instruiților 7/24; 

• Comunicarea asincronă – posibilitatea de a comunica prin intermediul forumului 

sau mesageriei; 

• Prezentarea temelor, evaluărilor și aprecierea lor, oferirea feedbackului; 

• Generarea metricilor de progres – posibilitatea de a obține analize în timp real 

(prezența, participarea la chat, rapoarte de realizare a sarcinilor etc.). 

Caracteristicile de mai sus pot fi analizate prin prisma modului de realizare a acestor 

activități: sincron sau asincron (tabelul 2). Învățarea mixtă este o combinație a 

activităților sincrone și asincrone pentru a oferi instruiților o experiență de învățare 

perfectă.  

Tabelul 2. Caracteristici ale clasei virtuale sincrone și asincrone (adaptat după [7]) 

Sincron Asincron 

Utilizarea comunicării video/audio Accesarea conținuturilor didactice 

Livrarea/prezentarea conținuturilor Prezentarea temelor, evaluărilor 

Instrumente pentru interacțiune Aprecierea și oferirea feedbackului 

Comunicarea sincronă Comunicare asincronă 

Camere de discuții în grupuri mici Metrici de progres 

 

Caracteristicile sincrone ale clasei virtuale sunt similare web conferințelor. Acest 

fapt a condus la o confundare între noțiunea de clasă virtuală și web conferință [8]. 

Inițial, web conferințele au fost proiectate pentru a asigura comunicarea audio/video între 

persoane aflate la distanță. Treptat, web conferințele s-au dezvoltat și au apărut 

funcționalități care au venit să satisfacă necesitățile pedagogice ale instruirii online în 

timp real. În ultimele luni, funcționalitatea platformei Google Meet a fost extinsă prin 

adăugarea tablei digitale Jamboard și posibilitatea „ridicării mâinii”. 

Terminologia aferentă clasei virtuale 

Datorită faptului că domeniul IT se dezvoltă rapid, numărul de termeni aferenți 

noțiunii de clasă virtuală este în continuă creștere. Această creștere creează dificultăți în 

comunicarea cercetătorilor și a practicienilor. De exemplu, noțiunea de web conferință 

este adesea confundată cu alți termeni folosiți pentru activitățile realizate în timp real, 

cum ar fi termenii video conferință, webinar, webcast, seminar online, seminar virtual, 

reuniune virtuală, web conferință, e-conferență, lecție online.  

Pentru a contura diferențele dintre aceste noțiuni vom defini pe rând fiecare dintre 

acestea. 

Video conferința permite o comunicare printr-o conexiune audio și video de înaltă 

calitate între doi sau mai mulți participanți aflați la distanță [9]. 

Corina Negara

59



 

Pentru video conferințe sunt folosite echipamente specializate, conexiunea se 

realizează prin protocoale specializate de comunicare pentru a asigura calitatea înaltă a 

sunetului și a imaginei video (H.323/SIP). Video conferința permite de a comunica 

bidirecțional, fiecare participant poate vedea și auzi ceilalți participanți, poate interveni în 

discuție în orice moment, poate partaja ecranul. O astfel de întrunire este asemănătoare 

unei întruniri față-în-față.  

Web conferința (sinonime e-conferința, reuniune virtuală) reprezintă o noțiune largă 

ce cuprinde mai multe forme de evenimente online ce permit participanților de a 

comunica (audio și video), de a prezenta informații/conținuturi și de a colabora. Web 

conferința se aseamănă cu video conferința în sensul că permite comunicarea audio/video 

în timp real. Deosebirile dintre video conferințe și web conferințe constau în cost 

(software și echipament specializat), în calitatea semnalului audio și video, în nivelul de 

securitate (la video conferințe aceste caracteristici sunt mai înalte). În web conferințe nu 

este obligatoriu ca toți participanții să se implice activ în comunicare, spre deosebire de 

video conferințe în care comunicarea, prin definiție, este bidirecțională/multidirecțională 

[9]. Web conferința se realizează prin intermediul Internetului, în particular prin 

conexiunea TCP/IP [10]. 

Unul din principalele avantaje ale web conferințelor constă în faptul că acestea nu 

solicită echipament sofisticat, utilizatorii se pot conecta cu un dispozitiv (calculator, 

laptop sau smartphone) având linkul conferinței sau prin intermediului unei aplicații 

descărcate pe dispozitiv. Această caracteristică a și determinat popularitatea acestor 

aplicații. 

Webcastul este o categorie de web conferințe și presupune transmisia web 

unidirecțională, fără o interacțiune cu participanții. Prezentatorul prezintă informația 

printr-un flux (streamming) audio/video prin intermediul Internetului. Sunt foarte 

populare așa gen de transmisii „live” pe Facebook sau YouTube. Webcasturile permit  

transmiterea de informații unui public larg. Participanții se pot conecta la webcast prin 

intermediul unui link folosind un calculator, laptop, tabletă sau smartphone. 

Webinarul (sinonime seminar pe web, seminar online, seminar virtual) este și acesta 

o categorie de web conferințe care permite o colaborare și o interacțiune între prezentator 

și participanți. În cadrul webinarului sunt accesibile diverse posibilități de a interacționa 

cu participanții: chat, partajarea ecranului, tabla digitală, chestionare, partajarea fișierelor 

etc. Webinarele pot fi organizate în diverse modalități și pot fi adaptate la diverse scopuri 

și contexte. 

Probabil și mai dificil este de a contura diferențele între un șir de noțiuni care sunt 

folosite pentru lecția online, cum ar fi video lecție, lecție sincronă, lecție virtuală, clasă 

virtuală/digitală, lecție la distanță. În plus, noțiunile date sunt folosite împreună cu 
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noțiunile de web conferințe, webinare și multe altele ce complică și mai mult semantica 

acestora. 

Lecția online (sinonime lecție virtuală, lecție la distanță) este o formă specială de 

organizare a procesului de instruire, ce are scop pedagogic și este realizată prin 

intermediul web conferințelor în timp real, conform unui orar prestabilit [11].  

Astfel, pentru o lecție online sunt importante următoarele caracteristici: instruitul se 

află la o distanță de la profesor, instruitul are acces la materialele didactice, instruiții 

folosesc tehnologii pentru a interacționa cu profesorul și/sau alți instruiți, profesorul oferă 

suport/sprijin instruiților [12]. 

Unii autori preferă de a defini lecția online ca webinar aplicat în educație [13]. Deși 

lecția online și webinarul au în comun faptul că sunt realizate prin web conferințe, între 

aceste concepte sunt câteva diferențe esențiale. În principal, scopul acestor activități. 

Webinarul are drept scop informarea unui public larg (centrarea pe prezentator/profesor), 

pe când lecția are ca scop predarea, învățarea (centrarea pe instruit). În cadrul unui 

webinar participanții pot fi ascultători pasivi, alegând să nu interacționeze cu 

prezentatorul sau alți participanți. În cadrul lecției online instruiții trebuie să se implice, 

interactivitatea fiind principala caracteristică a lecției. Un webinar poate fi organizat o 

singură dată (la solicitare) și participanții sunt diferiți. Lecția online are un caracter 

sistematic, fiind realizată după un orar prestabilit și predată unui și același grup de 

instruiți. 

Concluzii 

Analiza efectuată permite de a formula următoarele concluzii: 

1. Noțiunea de clasă virtuală este ambiguă în literatura de specialitate, însă este 

unanim acceptat că clasa virtuală vine să reproducă clasa tradițională în mediul 

virtual.  

2. Clasa virtuală nu numai că este o replică a experienței dintr-o clasă reală, dar poate 

îmbunătăți această experiență, oferind un set de instrumente de colaborare, care 

încurajează învățarea activă. Comunicarea audio/video în timp real oferă 

posibilitatea de a interacționa, discuta în regim similar comunicării față-în-față. 

3. Tabla digitală, chestionarele, partajarea ecranului, chatul – toate împreună prefac 

clasa virtuală într-o clasă prezențială. Analiza metricilor de progres permit 

profesorului de a monitoriza procesul de instruire și de a-l optimiza pentru a 

îmbunătăți rezultatele instruiților. 

4. Unele activități din clasa virtuală pot fi organizate mai simplu prin intermediul 

instrumentelor caracteristice acestora. De exemplu, posibilitatea de a crea camere 

pentru lucrul în grupuri mici. În mediul online nu este necesar spațiu fizic extins, 

mobilă specială. Profesorul poate organiza și monitoriza activitatea grupurilor la 

distanță, online. 
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5. O clasă virtuală este atât un mediu instrumental, în care instruiții și profesorul tind 

să-și atingă obiectivele, cât și o comunitate, în care instruiții se ajută reciproc, oferă 

sprijin emoțional, informații și au un sentiment de apartenență la comunitate. 

6. Pentru crearea unei clase virtuale pot fi folosite platforme specializate Docebo, 

Tutor room, Versal, Adaptiveu, Mindflash. Dar, ținând cont că clasa virtuală este un 

mediu digital în care sunt realizate activități sincrone și asincrone, ar putea fi 

concepută din două sau mai multe componente. Activitățile sincrone pot fi realizate 

prin lecții online (realizate, la rândul lor, prin web conferințe), iar activitățile 

asincrone pot fi realizate în medii virtuale de învățare.  
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Rezumat. Procesul de formare a competențelor de operare cu grupurile de obiecte constituie cel mai 

important domeniu al matematicii studiate la vârsta preșcolară. Acest proces înglobează în sine o suită de 

acțiuni cu obiecte precum trierea, gruparea, clasificarea, compararea, serierea și ordonarea obiectelor 

după diferite criterii. Vârsta preșcolară mare este perioada în care preșcolarii operează cu grupurile de 

obiecte în funcție de 2 și mai mulți criterii. La această vârstă preșcolarii operează mai ușor cu operațiile 

de triere, grupare, ordonare, decât cu cele de comparare, clasificare și seriere. Pentru dezvoltarea acestor 

competențe se poate utiliza jocul didactic. 

Cuvinte-cheie: vârstă preșcolară mare, operare,  grupuri de obiecte, trierea, gruparea, compararea, 

ordonarea, clasificarea, sortarea. 

 

TRAINING THE COMPETENCE OF OPERATION WITH GROUPS OF 

OBJECTS AT CHIDREN OF HIGH PRESCHOOL AGE 

Abstract. The process of forming skills to operate with groups of objects is the most important field of 

mathematics studied at preschool age. This process itself includes a series of actions with objects such as: 

selection, grouping, classification, comparison, sorting and ordering the objects according to different 

criteria. High preschool age is the period in which children operate with groups of objects using 2 and 

more criteria. At this age, preschoolers apply more easily selection, grouping, sorting, ordering than 

comparison, classification and series. The didactic game can be used to develop these skills. 

Keywords: high preschool age, operation, groups of objects, selection, grouping, comparing, sorting, 

classifying, sorting. 

 

Un loc esenţial în dezvoltarea holistică a copiilor de vârstă preşcolară mare îl are 

procesul de formare a reprezentărilor elementare matematice. Activităţile cu conţinut 

matematic formează acţiunile mentale în baza relaţiei cantitative a obiectelor, ce se 

formează în urma manipulării cu obiectele şi grupurile de obiecte. În acest context, 

procesul de formare a reprezentărilor despre mulţimi şi operarea cu ele reprezintă una 

dintre sarcinile principale ale procesului de instruire a matematicii la vârsta preşcolară. 

Abilitățile specifice activităților cu conținut matematic reprezintă un ansamblu de 

priceperi, deprinderi și capacități ce se formează prin acțiunea directă cu obiectele, 

valorificând potențialul senzorial și perceptiv al copilului. Potrivit C. Lupu, aceste 

abilități se pot ierarhiza după nivelul de dezvoltare a bazei senzoriale de cunoaștere: 

• abilitatea de identificare a obiectelor; 

• abilitatea de triere, sortare și de formare a mulțimilor; 

• abilitatea de elaborare a judecăților de valoare și de exprimare a unităților logice; 

• abilitatea de ordonare, clasare, seriere, indiferent de cantități; 
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• abilitatea de apreciere globală a cantității; 

• abilitatea de grupare, asociere a obiectelor în perechi; 

• abilitatea de sesizare a schimburilor ce survin într-o cantitate [3, p.140]. 

Prin urmare, în instituțiile de educație timpurie copilul învață să formeze grupuri/ 

mulțimi de obiecte, descoperă proprietățile lor caracteristice, stabilește relații între ele și 

efectuează operații cu ele. Operațiile cu obiectele concrete reprezintă exerciții de grupare, 

clasificare, seriere, sortare, comparare, triere și ordonare a mulțimilor de obiecte.  

Prima operație cu care copiii de vârstă preșcolară sunt familiarizați este cea de 

grupare, care se realizează în funcție de un criteriu distinct.  

În viziunea M. Bulboacă și M. Alecu, gruparea obiectelor constituie „o activitate 

instinctivă foarte timpurie motivată de faptul că obiectele reunite au o anumită 

proprietate” [1, p. 11], pe când, C. Lupu consideră că „exercițiile de formare a mulțimilor 

după o însușire (culoare, formă, mărime, culoare) reprezintă de fapt exerciții de 

clasificare a obiectelor după un criteriu dat” [3, p.144]. 

În aceeași ordine de idei, pedagogul român C. Petrovici relatează faptul că 

clasificarea se bazează pe relația de echivalență, adică dacă aranjăm obiectele după o 

proprietate comună înseamnă că le clasificăm. Pe lângă aceasta, autorul vede în termenii 

a aranja și a clasifica un alt sens decât cel obișnuit. Potrivit lui, „dacă ne referim la 

clasificare, atunci este vorba de o clasificare în ordine alfabetică sau pentru rezultatele 

unui concurs, de o clasificare în ordinea meritelor, ceea ce pentru un matematician este o 

contradicție, a clasifica și ordine neputând merge împreună. Invers, când se aranjează 

tacâmurile, se efectuează o clasificare: lingurile de supă cu lingurile de supă, cuțitele cu 

cuțitele etc.” Totodată, autorul remarcă faptul că „dacă aranjați sertarul cu șosete al unui 

adolescent, va trebui să efectuați mai întâi o sortare, de exemplu, pentru a separa șosetele 

murdare de cele curate, apoi veți stabili clase (submulțimi ale mulțimilor șosetelor) – 

șosete negre, șosete roșii etc. – și probabil veți pune în perechi șosetele care provin de la 

aceeași pereche; dar este cu totul neobișnuit să le aranjați de la alb la negru trecând prin 

toate nuanțele, de la cea mai deschisă la cea mai închisă [4, p.60]. 

Acest fapt este validat și de definiția dată de DEX limbii române care ne spune că a 

clasifica înseamnă a împărți sistematic, a repartiza pe clase sau într-o anumită ordine, pe 

când a sorta semnifică a alege, a aranja, a repartiza mărfuri, produse, materiale pe 

categorii, după calitate, dimensiuni, compoziție etc., a împărți, a aranja pe sorturi [5]. 

Autoarea M. Dumitrana identifică o legătură logică între alte două operații: 

clasificare și comparare. În viziunea ei, „clasificarea presupune compararea elementelor, 

în timp ce compararea determină implicit o clasificare. Comparația utilizează toate 

criteriile care au fost amintite în cadrul discuției despre clasificare, dar poate include și 

alte puncte de reper, iar clasificarea se realizează cu ajutorul unui număr mai mare de 

elemente ce permit gruparea și stabilirea de apartenențe „vizibile”; criteriul utilizat este la 
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fel de vizibil și nu necesită o detaliere” [2, p. 54]. 

C. Lupu vine să completeze afirmația de mai sus: „Compararea  mulțimilor de 

obiecte îi ajută pe copii să stabilească relațiile dintre mulțimi, care pot avea mai multe 

elemente decât mulțimea cu care se compară, mai puține sau tot atâtea elemente” [3, p. 

144]. 

Pe lângă acțiunile descrise mai sus, asupra obiectelor din cadrul unor grupuri se pot 

efectua și operația de ordonare. A ordona elementele unei mulțimi înseamnă a le pune 

într-o ordine, a le grupa sau a le aranja într-un anumit mod. Ordinea, afirmă C. Lupu, „are 

la bază configurații perceptive asociate cu deprinderi de manipulare, formându-se astfel 

pregătirea preoperatorie în stabilirea relației de ordine între obiecte” [ibidem, p.148]. 

Ordonarea este însoțită întotdeauna de o altă operație numită triere. A tria, în opinia 

lui C. Petrovici, înseamnă „a selecționa anumite elemente în funcție de unul sau de mai 

multe criterii precise și nu ne ocupăm de celelalte elemente. În cazul trierii sunt 

întotdeauna două sau mai multe mulțimi, dar nu au același rol. Unele sunt privilegiate” 

[4, p. 61]. 

O altă operație cu care operează copilul de vârstă preșcolară mare este serierea. 

Această operație se bazează pe relația de ordine. C. Petrovici afirmă că atunci când 

ordonăm obiectele în funcție de mărimea, lungimea, grosimea, greutatea lor, în ordine 

crescătoare sau descrescătoare, spunem că facem o seriere [4, p. 61]. Pe de altă parte, M. 

Dumitrana vede în acțiunea de seriere un echivalent al alternării [2, p.57]. 

Potrivit definițiilor reflectate mai sus, se poate evidenția faptul că orice acțiune cu 

grupurile de obiecte se realizează în baza unui criteriu. Mulţimile de obiecte se 

caracterizează prin diferite proprietăţi, adică deţin anumite caracteristici. Prin aceste 

proprietăţi se subînţelege caracteristicile pe care le deţin toate obiectele, care aparţin unei 

mulţimi şi nu le deţine niciun obiect care nu aparţine ei. Cu alte cuvinte, acest obiect nu 

este elementul său.  

După părerea M. Bulboacă şi M. Alecu, „studiul unei mulţimi ale cărei obiecte au 

aceeaşi proprietate şi sunt alese dintr-un univers dat conduce la cazuri particulare: 

mulţimea vidă, mulţimea cu un singur element; sunt mulţimi în care un singur element 

posedă proprietatea sau în care nici un element nu are acea proprietate” [1, p.55]. 

Procesul de operare cu mulțimile de obiecte la vârsta preșcolară se desfășoară într-o 

anumită dinamică. La vârstele mici, se pune accent pe operația de grupare, triere, 

ordonare și clasificare după un singur criteriu, iar în grupele mari se complică prin 

utilizarea, în procesul de operare cu mulțimile de obiecte, a mai multor criterii. 

În actul educațional aceste operații pornesc de la contactul perceptiv al mulţimilor 

de obiecte. La vârsta preşcolară mare operarea cu grupurile de obiecte se realizează cu 

ajutorul etaloanelor de bază (forma, mărimea, culoarea, dimensiunea) în procesul 
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activităţilor practice şi de joc, folosind abilităţile senzoriale, care îmbunătăţesc 

considerabil eficienţa întregii operaţiuni. 

Pe de altă parte, în procesul de operare cu mulţimile de obiecte este intens antrenată 

memoria preşcolarilor de vârstă preşcolară mare, deoarece ei trebuie să reţină, să păstreze 

şi să reproducă, în mod conştient, acţiunile pe care le întreprind cu obiectele. Cu alte 

cuvinte, preşcolarul îşi formează deprinderi de a rezolva anumite situaţii sau probleme, 

transferate în contexte variate. Anume aceste deprinderi de manipulare cu mulţime de 

obiecte devin foarte utile în activitatea lor practică, influenţându-l atât în plan atitudinal, 

cât şi psihologic. 

Deci, manipulând grupurile de obiecte, copilul devine mai încrezut în forţele 

proprii, conştientizează astfel ceea ce face şi pentru ce o face, exprimându-se, totodată 

într-un limbaj precis şi corect, deoarece este sigur pe acţiunile sale. 

Efectuând un studiu asupra nivelului de dezvoltare a copiilor de vârstă preșcolară 

mare, am constatat că preșcolarii întâmpină diferite dificultăți în procesul de operare cu 

mulțimile de obiecte. În cadrul studiului s-a pus accent pe cele 7 operații descrise mai 

sus: construire, clasificare, sortare, comparare, triere, ordonare și seriere, care au fost 

evaluate pe un eșantion de 33 copii.  

Analiza cantitativă ne demonstrează că operațiile de  formare, sortare și a triere 

elementelor unor mulțimi sunt percepute mai bine de către preșcolarii mari, pe când 

clasificarea, compararea, ordonarea și serierea elementelor unor mulțimi de obiecte sunt 

operații care solicită mai multă implicare din partea acestora, deoarece ele antrenează mai 

multe acțiuni logice. Aceste rezultate sunt evidente și în următoarea histogramă: 

Figura 1. Rezultatele evaluării copiilor investigați 

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

45,0%

50,0%

Nivel Minim Nivel Mediu Nivel Avansat

27,3%

42,4%

30,3%

36,4% 39,4%

24,2%

21,2%

45,5%

33,3%

30,3%

42,4%

27,3%
24,2%

45,5%

30,3%

39,4%
39,4%

21,2%

42,4%

39,4%

18,2%

Grupare Clasificare Sortare Comparare Triere Ordonare Seriere

Mihaela Pavlenco

67



 

Printre dificultățile observate în procesul evaluării se pot nominaliza:  

1. Trierea obiectele și formarea grupurilor în funcție de 2 și mai multe criterii. 

2. Crearea unor mulţimi după un anumit număr distinct de elemente. 

3. În procesul de clasificare copiii acordă mai puțină atenție trăsăturilor esențiale ale 

obiectelor decât celor neesențiale, fapt care duce la formarea eronată a mulțimilor. 

4. În cazul sortării corpurilor, preșcolarilor le vine mai ușor să facă această acțiune în 

funcție de culoarea corpurilor decât după mărimea acestora.  

5. În cadrul comparării grupurilor de obiecte, copiii nu acordă atenţie numărului de 

elemente, deoarece este sustras de mărimea sau modul de amplasare a obiectelor. 

6. Preșcolarii de 5-6 ani stabilesc cu greu ordinea elementelor în şir crescător/ 

descrescător, deoarece confundă dimensiunile obiectelor ce au fost propuse pentru 

ordonare. 

7. În cazul serierii, preșcolarii nu întotdeauna identifică corect regula de alternare a 

corpurilor.  

În scopul înlăturării dificultăților întâlnite de preșcolarii mari în procesul evaluării 

competențelor acestora cu privire la operarea cu grupurile de obiecte propun o serie de 

jocuri didactice, care ar duce la dezvoltarea capacității de formare, sortare, comparare, 

triere, ordonare și seriere a elementelor unor mulțimi: 

❖ Jocul didactic  „Cine are un grup la fel ca al meu?” 

Scopul didactic: Formarea deprinderii de a crea grupuri de obiecte după dimensiune. 

Formarea reprezentării despre noţiunile: mare - mic, lung - scurt, gros - subţire. 

Sarcina didactică: Recunoaşterea şi denumirea corectă a obiectelor şi a dimensiunilor 

acestora (gros - subţire, mare - mic, lung - scurt). 

Regulile jocului: La semnalul educatoarei preşcolarii grupează obiectele. Grupul de 

obiecte identificat trebuie să fie confirmat de către personajul prezent. 

Elemente de joc: aplauze, mişcarea, ridicarea mâinii, întrecerea.  

Material didactic: grupe de obiecte de diferite mărimi, grosimi, culori, clopoţel, 

Pinocchio.  

Desfăşurarea jocului: Pentru început se prezintă personajul din poveste: Pinocchio, care 

va fi la activitate și-i va ajuta. Preşcolarii primesc mai multe obiecte pe care le denumesc, 

iar la semnalul educatoarei, sunetul clopoțelului, copiii construiesc grupele de obiecte 

după un anumit criteriu: mărime, grosime sau lungime. Apoi, preșcolarii vor trebui să 

răspundă, prin ridicarea mâinii, la întrebarea: Cine are un grup de obiecte la fel ca al 

meu? După aceea personajul Pinocchio se apropie și confirmă dacă au lucrat corect sau 

nu.  

❖ Jocul didactic „În bucătărie” 

Scopul didactic: Formarea reprezentărilor despre gruparea obiectelor în mulţimi după 

diferite criterii. Dezvoltarea capacității de comparare a grupurilor de obiecte. 
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Sarcina didactică: Clasificarea legumelor/fructelor după formă, culoare și mărime. 

Compararea mulțimilor utilizând expresiile: tot atât, mai mult și mai puțin. 

Elementele de joc: indicaţie, mânuirea materialului. 

Regulile jocului: Copiii  vor lucra frontal. Un copil va aranja, la indicaţia educatoarei, 

fructele sau legumele la locul potrivit, ceilalţi vor privi şi vor interveni la momentul 

necesar. Copiii argumentează gruparea. 

Materiale didactice: fructe, legume, dulap cu rafturi, abțibilduri ale fructelor/legumelor, 

cutii de carton colorate. 

Desfășurarea jocului: Pentru început, copii trebuie să clasifice legumele şi fructele de pe 

masa din bucătărie pe rafturi după formă, orientându-se după abțibildurile fructelor sau 

legumelor aplicate pe rafturi. Apoi copiii vor clasifica legumele și fructele după culoare, 

utilizând cutii de carton colorate, după care le vor clasifica și după mărime. După câteva 

clasificări se vor efectua și compararea mulțimilor. 

❖ Jocul didactic  „Formăm șiruri de rechizite” 

Scopul didactic: Consolidarea deprinderii de triere și grupare a obiectelor în mulțimi de 

același fel. Formarea deprinderii de ordonare a elementelor unei mulţimi după criteriul 

lungime. 

Sarcina didactică: Trierea şi gruparea rechizitelor de același fel. Ordonarea obiectelor 

după criteriul lungimii.  

Regulile jocului: Copiii vor fi împărțiți în patru grupe. Răspunsurile corecte ale copiilor 

vor fi apreciate cu o expresie veselă a feței, iar cele greșite – cu una tristă. 

Elemente de joc: mişcarea, întrecerea, recompensa.  

Material didactic: grupe diferite de rechizite, abțibilduri ale unor fețe vesele și triste, fişe. 

Desfăşurarea jocului: Preşcolarii vor primi mai multe tipuri de rechizite (creioane, 

pixuri, radiere, pensule). Fiecare grup va denumi mai întâi obiectele după care le vor 

grupa în mulțimi de obiecte de același fel. Obiectele din fiecare mulțime formată vor fi 

ordonate în șir crescător și descrescător după lungimea acestora. Grupul ce va efectua 

corect și repede va fi premiat cu o expresie veselă a feței, iar cei care vor greși vor fi 

„recompensați” cu fețe triste.   

❖ Jocul didactic „Spune unde sunt mai multe” 

Scopul didactic: Formarea capacităţii de a compara două grupe de obiecte şi perceperea  

diferenţei cantitative dintre ele.  

Sarcina didactică: Compararea a două grupe de obiecte prin procedeul de suprapunere 

sau juxtapunere. 

Elementele de joc: mişcarea, apreciere prin buline. 

Regulile jocului. Copiii plasează bulinele albe peste răspunsul corect şi cele roşii peste 

răspunsul greşit. Copiii vor argumenta plasarea efectuată. 

Materiale didactice: imagini cu diferite mulțimi, buline albe şi roşii. 
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Desfășurarea jocului: Copiii primesc câte două imagini, pe care sunt reprezentate grupuri 

de obiecte. Ei vor trebui să compare aceste două mulţimi, exprimându-se: Mulţimea 

fluturilor conţine mai multe elemente decât cea a albinelor. Pentru verificare copiii vor 

efectua corespondențe între elementele celor două mulțimi. În fiecare caz se va atribui 

câte o bulină: bulină roşie în situația în care răspunsul iniţial a fost greşit sau una albă – 

pentru răspunsul corect. Jocul se va continua cu analiza şi cercetarea altor mulţimi de 

obiecte. 

❖ Jocul didactic „Triem obiecte și formăm mulţimi” 

Scopul didactic: Consolidarea deprinderii de a forma grupe de obiecte după criteriile 

date.  

Sarcina didactică: Trierea obiectelor date în funcţie de anumite criterii. 

Regulile jocului: Grupa de copii va fi împărţită în două echipe. De la fiecare echipă vor 

lucra, pe rând, câte doi copii şi vor avea de îndeplinit sarcini. 

Elemente de joc: mânuirea materialului, abțibild. 

Material didactic: flori, frunze, fructe, legume de diferite culori şi mărimi, mese, tăvi. 

Desfăşurarea jocului: În faţa grupei vor fi aşezate două măsuţe, câte una pentru  fiecare 

echipă, pe care vor fi aşezate mai multe tăvi. Pe alte două măsuţe vor fi mai multe fructe 

şi legume, de forme, mărimi şi culori diferite. Câte un copil va veni și va selecta corpurile 

de o anumită culoare, formând o mulțime. Se va continua similar și cu alți copii. Jocul se 

complică prin trierea corpurilor de aceeași mărime. Pentru fiecare răspuns corect se 

acordă abțibilduri. Se vor utiliza simultan și mai multe criterii. De ex.: selectați corpurile 

de aceeași mărime și culoare sau de aceeași culoare și formă etc. 

❖ Jocul didactic  „Formează repede şi bine şirul” 

Scopul didactic: Consolidarea deprinderii de a grupa și ordona obiectele unei mulţimi 

după criteriile date. Dezvoltarea capacității de recunoaștere a unor corpuri după 

descrierea acestora. 

Sarcina didactică: Denumirea corpurilor în baza unei descrieri. Ordonarea obiectelor 

date în funcţie de anumite criterii. 

Regulile jocului: Copii vor selecta pe rând o piesă vestimentară pe care o vor descrie. 

Răspunsurile corecte sunt aplaudate. Copilul care greşeşte este ajutat de ceilalţi colegi. 

Elemente de joc: ghicirea, mânuirea materialului, aplauze. 

Material didactic: piese vestimentare (fulare, căciuli, pulovere, pantaloni, rochii). 

Desfăşurarea jocului: Copiilor li se propune o cutie magică în care se află diferite piese 

vestimentare:  fulare, căciuli, pulovere, pantaloni , rochii de culori și mărimi diferite. 

Copilul vine și își alege o piesă vestimentară și o descrie copiilor, ceilalți trebuie să o 

recunoască. După ce descoperă toate piesele vestimentare, acestea sunt ordonate după 

diferiși parametri ai dimensiunii. Se ordonează piesele de același fel. Răspunsurile 

corecte sunt aplaudate, iar copilul care greşeşte este ajutat de ceilalţi colegi.  

Training the competence of operation with groups of objects at chidren of high preschool age

70



 

❖ Jocul didactic  „Construim bijuterii” 

Scopul didactic: Consolidarea cunoștințelor despre figurile geometrice. Formarea 

reprezentărilor despre ordonarea şi alternarea obiectelor într-un șir. 

Sarcina didactică: Să aranjeze mărgelele în formă de figuri geometrice după model. Să 

determine tipul de figuri geometrice utilizate în şirul de mărgele.  

Regulile jocului: Copii vor lucra individual. Evaluarea se va realiza la finele jocului. 

Elemente de joc: mânuirea materialului. 

Materiale didactice: Sfoară, mărgele în formă de figuri geometrice de culori diferite, 

foarfece. 

Desfășurarea jocului:Educatorul distribuie copiilor o bucată de sfoară şi mărgele de 

formă şi culori diferite. Copiii, în funcție de denumirea formei rostite de educator, va 

trebui să aranjeze mărgele pe sfoară. Culoare mărgelelor identificate nu este obligatoriu 

să coincidă la toţi copiii. Se poate continua cu plasarea pe fir a unor mărgele de o anumită 

culoare, dar formă diferită. La finele jocului, se va aprecia corectitudinea aranjării 

mărgelelor pe sfoară şi creativitatea fiecărui copil.  

Concluzie 

Procesul de operare cu grupurile de obiecte reprezintă unul din procesele esențiale 

dezvoltate la vârsta preșcolară, pe care se bazează predarea celorlalte noțiuni matematice. 

Prin intermediul operațiilor de grupare, clasificare, sortare, seriere, triere și ordonare 

copiii de vârstă preșcolară mare își dezvoltă diferite procese cognitive și, îndeosebi, 

gândirea și operațiile ei. Reprezentările despre mulţimi la vârsta preșcolară mare se 

dezvoltă în cadrul unor activităţi distractive, ludice, deoarece jocul reprezintă activitatea 

primordială caracteristică acestei vârste. Din altă perspectivă, numai prin joc copilul 

însuşeşte cunoştinţe, îşi formează reprezentări despre obiectele lumii înconjurătoare, 

disting principalele caracteristici ale  corpurilor și operează cu ele atunci când construiesc 

mulțimi. 
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EVALUATION OF THE KNOWLEGE LEVEL OF THE UNIVERSITY 

STUDENTS OF DIRECTION "SOFTWARE ENGINEERING"  

WYTH THE CHOICE OF THE AREA OF PROFESSIONAL ACTIVITY 

Abstract. The article proposes a methodology for determining the level of knowledge of university 

graduates in various areas of professional activity on the example of the direction "Software Engineering", 

which, in addition to assessment, allows monitoring and diagnostics of the educational process in the 

context of assessing the quality of a graduate student. As a result of the research, a methodology for 

assessing the level of knowledge of graduates has been developed, which is a component of the educational 

process, which allows you to make adjustments to the educational process to meet the requirements of a 

particular customer of jobs by introducing new disciplines into the variable part of the curriculum. 

Keywords: quality of knowledge, evaluation of knowledge, professional activity, qualimetry. 

Введение 

Образовательные стандарты высшего образования определяют требования к 

результатам освоения основных образовательных программ в соответствии с 

задачами профессиональной деятельности и целями основной образовательной 

программы. 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

направления «Программная инженерия», включает индустриальное производство 

программного обеспечения для информационно-вычислительных систем 

различного назначения [1]. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу направления  «Программная инженерия», являются программный проект 

(проект разработки программного продукта), программный продукт (создаваемое 
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программное обеспечение), процессы жизненного цикла программного продукта, 

методы и инструменты разработки программного продукта, персонал, участвующий 

в процессах жизненного цикла [1]. 

Возникает проблема – оценить, в какой же более узкой профессиональной 

области деятельность будущего бакалавра будет более успешной.  

Методы исследования 

В соответствии с образовательным стандартом высшего образования по 

направлению подготовки «Программная инженерия» рассмотрим следующие 

области деятельности выпускников:  

✓ программная инженерия (технология разработки программного обеспечения);  

✓ сопровождение программного обеспечения; 

✓ разработка алгоритмов. 

Рассмотрим, как оценить уровень знаний выпускника на примере студентов 

направления «Программная инженерия». Для этого необходимо найти компоненты 

оценки качества знаний выпускника вуза выбранного направления, а затем эти 

качественные составляющие объективно объединить в интегральный показатель в 

виде количественной величины. 

Под интегральной оценкой уровня обученности (уровня знаний) студентов вуза 

будем понимать обобщенный показатель качества, который дает возможность 

получить комплексную, совокупную оценку. 

Для получения интегральной оценки рассмотрим в качестве исходных данных 

оценки, полученные студентами за все время обучения по дисциплинам, 

предусмотренным учебным планом выбранного направления. 

Используя такой подход, можно сориентировать выпускника к той или иной 

области будущей профессиональной деятельности, учитывая уровень знаний на 

выходе в симбиозе с «репутацией», полученной во время обучения. 

Чтобы получить интегральную оценку уровня знаний выпускников для 

возможной дальнейшей профессиональной деятельности, применим обобщенную 

функцию полезности D Харрингтона-Менчера [2,3], для чего поэтапно следует 

выделить критерии для каждой области профессиональной деятельности, рассчитать 

веса αi для каждого критерия (например, по методу весовых коэффициентов 

важности), рассчитать значения частных откликов di, рассчитать уровень знаний.  

На первом этапе следует выделить критерии, в качестве критериев выбраны 

учебные дисциплины, предусмотренные учебным планом направления 

«Программная инженерия». 

На втором этапе, учитывая мнения экспертов, необходимо рассчитать весовые 

коэффициенты важности учебных дисциплин, выделенных для каждой 

профессиональной области деятельности. Все дисциплины учебного плана разбиты 
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на группы в зависимости от того, содержание какой дисциплины лучше 

соответствует области профессиональной деятельности, для каждой такой группы 

для всех определенных областей профессиональной деятельности рассчитаны 

весовые коэффициенты важности.  

На третьем этапе каждой оценке по отдельному предмету, предусмотренному 

учебным планом направления «Программная инженерия» поставлено в соответствие 

рассчитанное значение желательности. Для расчета частного критерия 

желательности сначала определяется тип кривой [2], в нашем случае, это кривая типа 

1, являющаяся S-образной, возрастающей, симметричной, которая описывает 

качество отклика Y, т.к. распределение не является резко асимметричным, а затем 

рассчитываются частные значения функции желательности [2]. 

И на последнем этапе рассчитано значение обобщенной функции 

желательности.  

Результаты исследования, их обсуждение 

Более подробно все обозначенные выше этапы объединены в следующую 

разработанную методику: 

1) формируется сводная ведомость оценок учебных дисциплин из учебного плана 

направления «Программная инженерия», по 100-бальной шкале, полученных 

студентами за все время обучения в вузе; 

2) для каждой учебной дисциплины i по данным, полученным экспертным 

методом, рассчитывается весовой коэффициент важности i, который отражает 

содержание дисциплины или раздела по отношению к области 

профессиональной деятельности, к которой выпускник подготовлен 

наилучшим образом; 

3) для каждого студента по каждой дисциплине i формируется частный критерий 

желательности di; 

4) для каждой области деятельности каждому показателю di ставится в 

соответствие весовой коэффициент важности αi, полученный экспертным 

методом весовых коэффициентов важности; 

5) вычисляется значение обобщенной функции желательности для каждой 

выделенной области деятельности. 

Все дисциплины учебного плана выбранного направления разделены по трем 

выделенным областям следующим образом: 

✓ Блок 1 – дисциплины программной инженерии (технология разработки 

программного обеспечения), куда входят следующие учебные дисциплины:  

➢ «Введение в программную инженерию»,  

➢ «Разработка и анализ требований»,  

➢ «Конструирование программного обеспечения»,  
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➢ «Управление программными проектами и командная разработка ПО»,  

➢ «Экономика программной инженерии»,  

➢ «Надежность и оптимизация программного обеспечения»,  

➢ «Тестирование программного обеспечения»,  

➢ «Проектирование и архитектура программных систем»; 

✓ Блок 2 – дисциплин, обучающих разработке программного обеспечения, куда 

входят следующие дисциплины:  

➢ «Основы программирования»,  

➢ «Прикладное программирование»,  

➢ «Базы данных», 

➢ «Сети ЭВМ и телекоммуникаций», 

➢ «Программирование на языке низкого уровня»,  

➢ «Объектно-ориентированное программирование»,  

➢ «Программирование в проблемно-ориентированных средах»,  

➢ «Сетевые технологии»,  

➢ «Распределенные базы данных»,  

➢ «Сетевое программирование»,  

➢ «Системы автоматизированного документооборота»; 

✓ Блок 3 – дисциплин с высоким уровнем алгоритмизации, куда входят 

следующие дисциплины:  

➢ «Криптография»,  

➢ «Логическое и функциональное программирование»,  

➢ «Теория вычислительных процессов»,  

➢ «Алгоритмы обработки данных», 

➢ «Теория формальных языков и методы трансляции». 

После опроса экспертов и заполнения индивидуальных опросных листов 

составляется сводная таблица (таблица 1) по значениям 𝑏𝑖(2), например, для блока 

дисциплин с высоким уровнем алгоритмизации, она имеет следующий вид: 

Таблица 1. Сводная таблица для блока 3 

Эксперт 
Показатели Коэффициент 

непротиворечивости Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 

1 0,56 0,16 0,01 0,27 0,18 0,55 

2 0,48 0,11 0,08 0,32 0,16 0,75 

3 0,50 0,12 0,03 0,28 0,14 0,85 

4 0,54 0,19 0,05 0,31 0,20 0,95 

 
0,52 0,15 0,04 0,29 0,17 - 

 
5,82 3,03 1,75 3,86 2,53 - 

)2(ib

32 10)]2([ ilbS i
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По каждой дисциплине, из пяти выделенных, эксперт заполняет опросный лист 

[2]. Показатели Y1-Y5 соответствуют дисциплинам блока с высоким уровнем 

алгоритмизации, где Y1 – «Криптография», Y2 – «Логическое и функциональное 

программирование», Y3 – «Теория вычислительных процессов», Y4 – «Алгоритмы 

обработки данных», Y5 – «Теория формальных языков и методы трансляции». 

Результаты ответов экспертов сводятся в единую таблицу (табл.1), затем 

проверяется непротиворечивость каждого эксперта и выстраивается ранжировка 

важности дисциплин в группе. 

При проверке по критерию Кохрена [2]: 

𝐺 =
14,46

5,82
= 0,48<Gтабл.(5%;числ=4;знам=4)=0,54. 

Полученный показатель критерия указывает, что с девяносто пятью 

процентной уверенностью доказано, что существенных противоречий в 

высказываниях экспертов по каждому фактору нет. 

Используя коэффициент конкордации [2], критерий Пирсона [2] и закон Ципфа 

[2], можем сделать вывод, что ранжировка рассматриваемых факторов проведена 

экспертами правильно. 

В соответствии с полученной ранжировкой наиболее значимыми является 

фактор Y1 , наименее значимым Y3, а между ними Y2, Y5, и Y4.  

Значения весов могут быть расположены на отрезке [0,4;1,0]. Наибольший вес 

имеет фактор Y1, поэтому ему присваиваем максимально возможный вес 1=1,0; 

наименее важному фактору Y3 присваиваем вес 3=0,4. Остальным факторам в 

соответствии с этой же ранжировкой присваиваем следующие веса: 2=0,8, 3=0,6, 

4=0,8. 

Проведя такие же расчеты для каждого блока дисциплин для каждой области 

деятельности, получены веса каждой дисциплины. 

На следующем этапе рассчитаны значения частных критериев желательности 

d.  

Рассмотрим такой расчет значений функции желательности для выпускников 

2019 года направления «Программная инженерия» для области профессиональной 

деятельности – разработка алгоритмов. Данными для оценки уровня знаний 

являются результаты выпускников по следующим дисциплинам: «Криптография», 

«Логическое и функциональное программирование», «Теория вычислительных 

процессов», «Алгоритмы обработки данных», «Теория формальных языков и 

методы трансляции». 

Для выбранных учебных дисциплин берутся полученные студентами баллы 

(экзамен или зачет), затем рассчитывается частное значение [4, с. 75-95], например, 

в результате частное значение студента 1 по дисциплине «Криптография» 

рассчитывается следующим образом:  
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𝑑 =
(42−20)

(49−20)
⋅ 0,17 + 0,2 = 0,328. 

Таким же образом вычислены все частные значения di, для всех учебных 

дисциплин, вошедших в блоки выделенных профессиональных областей. После чего 

найдены значения частных критериев в соответствии с весами, рассчитанными на 

предыдущих этапах, и в итоге – значения функции желательности D для каждого 

студента каждой области профессиональной деятельности выбранной группы по 

формуле: 

𝐷 = √∏𝑑𝑖
𝛼𝑖

𝑚

𝑖=1

∑ 𝛼𝑖
𝑚
𝑖=1

, 

где m – число частных оценок качества (число дисциплин для каждой области 

профессиональной деятельности); di – частное значение функции желательности; αi– 

вес i-того частного критерия, i – номер дисциплины. 

Результирующие данные представлены на рисунке 1. 

 

Рисунок 1. Значения D-функции полезности по результатам выпуска 2019 года 

На основе полученных значений интегрального показателя – обобщенной 

функции желательности можно сделать вывод, для каких выпускников в какой 

области профессиональной деятельности дальнейшая работа может быть более 

успешной, т.к. к этой профессиональной деятельности он подготовлен лучше, или, в 

которых нет явного приоритета. 

Таким образом, для студентов под номерами 1, 2, 3, 5, 6, указанными на рисунке 

1, можно рекомендовать любую из выделенных областей профессиональной 

деятельности, так как нет явного приоритета одной области деятельности над 

другой, и по результатам исследования они одинаково подготовлены к каждой из 

этих областей. Для студента под номером 4 профессиональная деятельность может 

быть наилучшей в области программной инженерии (технология разработки ПО) 

Svetlana Pomian

77



 

или сопровождения программного обеспечения по результатам оценки уровня 

знаний. Для студентов под номерами 7, 8, 9, 10, 11 наиболее предпочтительной 

является область профессиональной деятельности – программная инженерия 

(технология разработки программного обеспечения).  

Выводы: в исследовании приведена апробация модели оценки уровня 

профессиональной подготовки студентов направления «Программная инженерия», 

на основании которых можно сделать следующие выводы: 

1. В результате исследования разработана методика оценки уровня знаний 

студентов-выпускников для направления «Программная инженерия». Оценка 

уровня профессиональной подготовки студентов выбранного направления 

рассматривается как инструмент получения интегральной оценки для рекомендации 

области будущей профессиональной деятельности выпускнику данного 

направления. 

2. Разработанная методика оценки уровня профессиональной подготовки 

позволяет производить мониторинг и диагностику учебного процесса в разрезе 

оценки качества студента-выпускника, оценки уровня его профессиональной 

подготовленности, его конкурентоспособности. 

3. Используя разработанную методику, построена модель учебного процесса, 

позволяющая внести коррективы в учебный процесс для выполнения требований 

определенного заказчика рабочих мест, дополнив учебный план новыми 

дисциплинами в вариативной части или изменив содержание отдельных разделов 

учебных дисциплин выбранного направления.  
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Rezumat. Idealul educațional al școlii moderne urmărește formarea personalităților cu potențial creativ și 

inovator. Jocurile didactice online sunt atractive în organizarea și desfășurarea procesului educațional, 

solicitând manifestarea unei gândiri originale, inovative. Ele oferă posibilitatea integrării tehnologiilor 

informaționale cu domeniul Științe ale naturii, prezentând o formă a instruirii STEM.  
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ONLINE EDUCATION GAMES ON CHEMISTRY - MOTIVATING FACTOR 

IN TRAINING  BASED ON STEM CONCEPTION 

Abstract. The educational ideal of the modern school aims at training personalities with creative and 

innovative potential. Online teaching games are attractive in the organization and development of the 

educational process, requiring the manifestation of an original, innovative thinking. They offer the 

possibility of integrating information technologies with the field of Natural Sciences, presenting a form of 

STEM training. 
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Metodologia didactică actuală se confruntă cu o serie de provocări generate de 

schimbările din domeniul social, cultural, economic etc., care solicită noi abordări, axate 

pe interesele educabilului și necesitățile pieței muncii viitorului apropiat [1]. Chimia este 

o disciplină școlară deseori evitată de elevi mai mult din cauza teoretizării excesive și lipsei 

mecanismelor care ar demonstra necesitatea cunoașterii fenomenelor și legităților din 

domeniu. Este important ca elevii care studiază chimia să înțeleagă valoarea aplicativă a 

cunoștințelor dobândite, impactul lor în activitatea cotidiană. Procesul de instruire trebuie 

să se axeze pe strategii didactice atractive pentru elevi [2]. Experimentul chimic este cea 

mai relevantă și motivantă modalitate de a transfera elevul din lumea teoriei abstractizate 

în cea a misterului proceselor chimice. Dintre activitățile experimentale cel mai preferat de 

către elevi este experimentul demonstrativ-distractiv, care permite îmbinarea cercetării cu 

satisfacerea curiozității și stabilirea adevărului științific [3]. 

Diversificarea metodologiei didactice în domeniul disciplinelor școlare cu caracter 

experimental prezintă o necesitate actuală cu scopul identificării mecanismelor de motivare 

pentru instruire, precum și depășirea impedimentelor apărute în contextul educației online. 

Jocurile educaționale organizate cu măiestrie, axate pe obiective importante în cadrul 

disciplinei școlare, dozate echilibrat în timp, îmbinate armonios cu alte metode relevante 

pentru subiectele studiate prezintă un instrument didactic eficient [4, 5]. O formă actuală a 
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jocului didactic și cu o creștere a ponderii în procesul didactic este cea asistată de 

calculator, iar în contextul instruirii la distanță – jocul online. Tehnologiile informaționale 

permit desfășurarea unei serii de activități specializate la chimie, inclusiv lucrul în 

laboratoarele virtuale [6], calcularea energeticii unor sisteme moleculare [7] etc. Aceste 

tehnologii creează posibilități de organizare a jocului didactic online adaptat specificului 

disciplinei chimia. Totodată, este necesar de accentuat faptul, că jocul didactic online la 

chimie integrează o serie de competențe din domeniile chimie, informatică, fizică, 

matematică etc., care permite atribuirea lui la tehnologiile STEM – mediu de dezvoltare 

multilaterală a concepției unitare despre lumea materială [8, 9]. 

Metode și materiale 

Scopul lucrării constă în analiza impactului jocurilor didactice online Wordwall, 

LearninngApps, Genially etc. asupra motivării elevilor din învățământul general pentru 

instruirea la chimie. Studiul s-a axat pe analiza influenței jocurilor didactice online asupra 

dezvoltării creativității și auto-eficienței elevilor, abilităților analitice, de învățare autonomă 

etc. Experimentul a fost realizat pe un eșantion format din 45 elevi din clasele a 8-a din LT 

„Ștefan cel Mare și Sfânt”, s. Taraclia, r. Căușeni.  

Ipoteza cercetării descrise în lucrare constă în sporirea motivării pentru învățare și a 

nivelului de dezvoltare a competențelor specifice disciplinei Chimia odată cu aplicarea 

eficientă a jocurilor educaționale online în cadrul orelor și elaborarea propriilor produse 

digitale de către elevi. 

Rezultate și discuții 

În perioada învățării la distanță în cadrul orelor de chimie realizate online au fost 

aplicate o serie de jocuri educative digitale (Wordwall, Genially, LearningApps) în 

evoluție: de la utilizarea modelelor existente – până la crearea modelelor proprii. Cel mai 

important obiectiv al studiului constă în dezvoltarea abilităților elevilor de a elabora 

propriile produse intelectuale, iar ulterior – schimbul reciproc de produse contribuie la 

diseminarea ideilor și lărgirea orizontului cunoașterii. În calitate de prim exemplu poate fi 

examinată platforma Wordwall [10], care poate fi accesată prin motorul de căutare Google.  

Pentru logare este suficient un cont Gmail. Odată înregistrați în Wordwall aveți 

propriul cont unde sunt stocate produsele elaborate. Platforma dispune de diverse șabloane 

și oferă posibilitatea de a crea jocuri și activități interactive online, dar în același timp oferă 

oportunitatea de a descărcă jocul în versiune pdf și a-l printa pentru a fi utilizat la dorință 

și în sala de clasă. 
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Figura 1. Diversitatea jocurilor Wordwall 

Șabloanele includ jocuri didactice utilizate pe larg în practică și pot fi adaptate la 

disciplina și subiectul necesar.  

 

Figura 2. Biblioteca digitală a jocurilor Wordwall 

Ca și în alte instrumente web 2, algoritmul de lucru este aproximativ același, însă se 

atestă o calitate mai înaltă a șabloanelor și a funcționalității. Pentru crearea jocului este 

necesar de selectat un șablon, în care se introduc conținuturile, strategia jocului fiind deja 

elaborată de către programatorii platformei. Această oportunitate oferă și elevilor 

posibilitatea de a crea cu ușurință propriile jocuri chiar dacă nu au cunoștințe din domeniul 

programării.  
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Figura 3. Modul de elaborare a jocurilor Wordwall 

Odată ce a fost elaborat și publicat de către profesor sau elev jocul didactic este vizibil 

întregii comunități online, cu ușurință îl putem expedia printr-un link către oricine. 

Sarcinile pot fi personalizate, în așa mod reușim să încadrăm în procesul de predare – 

învățare – evaluare și elevii cu cerințe educaționale speciale. Un punct forte al acestei 

platforme este faptul că putem urmări rezultatele fiecărui elev în parte înregistrate în timpul 

jocului pentru o evaluare cât mai obiectivă a cunoștințelor. Modul simplu de lucru și 

șabloanele standard prestabilite deja, plus oportunitatea de a încadra formulele, 

coeficienții, indicii și alte simboluri necesare mai ales disciplinelor din aria curriculară 

Științe transpune platforma Wordwall printre primele în lista preferințelor atât a cadrelor 

didactice, cât și a elevilor.  
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Figura 4. Jocuri Wordwall: aplicații în chimie 

O altă aplicație Web 2.0 pentru instruirea prin intermediul jocului interactiv este 

LearningApps [11]. Site-ul este multilingv, fiind disponibil și în limba română. Serviciul 

LearningApps are o navigare ușor de realizat. Logarea e simplă, prin contul de Gmail, fapt 

care ne permite crearea și salvarea sarcinilor proprii, stocarea tuturor activităților în contul 

personal cu acces direct la clasele virtuale create în cadrul platformei. 

 

Figura 5. Prezentare generală a plaformei LearningApps 

Accesul la resurse gata este deschis pentru utilizatorii neînregistrați.  Acesta este un 

plus al platformei pentru că elevii se pot juca fără a fi nevoiți să-și creeze conturi. Putem 

utiliza jocurile realizate de către colegi copiind link-ul din partea de jos a sarcinii. De 

asemenea, putem descărca orice sarcină sub forma unei arhive de fișiere și să le încărcăm 

pe un site personal, în același timp păstrând dreptul de autor. 
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Figura 6. Biblioteca digitală LearningApps 

Platforma pune la dispoziție o gamă diversă  de jocuri gata create la toate disciplinele 

de studiu, cât și șabloane standard ce ne oferă posibilitatea de a crea jocuri noi. În modelele 

existente, propuse de alți membri putem include conținuturile de care avem nevoie, simplu 

– doar accesând prin click butonul „Alcătuiește exerciții asemănătoare”. De asemenea pot 

fi modificate, redactate jocurile existente în cadrul colecției digitale, după obiectivele 

noastre sau create de la început conform necesităților.  

 

Figura 7. Modul de elaborare a jocurilor LearningApps 

Jocurile create cu ajutorul acestei platforme sunt foarte diferite, de la „potriviți 

perechi” la „sortați în grupuri”, „adevărat / fals” și diferite careuri de cuvinte, potriviri pe 

imagini, jocul ,,Milionarii” și teste cu alegeri: fie duale, fie multiple. Diversitatea 

posibilităților de lucru în cadrul softului nu este limitată, la fel și numărul de jocuri create. 
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Figura 8. Jocurile LearningApps aplicate în chimie 

Unul dintre punctele forte ale acestui instrument este că dacă sunteți înregistrat ca 

profesor pe acest site, veți avea o filă suplimentară – CLASELE MELE. 

 

Figura 9. Subdomeniul Clasele mele încadrat în platforma LearningApps 

Subdomeniul oferă posibilitatea de a crea conturi pentru studenți/elevi și de a testa 

cunoștințele direct pe acest site. Este posibil ca elevii să rezolve prin colaborare anumite 

tipuri de sarcini. Avantajul acestei platforme constă în  faptul că se pot crea Clase virtuale 

și oferi posibilitatea elevilor de a colabora în grup în cadrul jocurilor propuse. 

 

Figura 10. O portunitate de joc în grup și joc individual oferită de LearninngApps 

LearningApps oferă elevilor posibilitatea de a valorifica competențele digitale și a 

implementa cunoștințele dobândite pe parcursul învățării. Elevii pot crea propriile jocuri, 

dezvoltându-și creativitatea și imaginația. Rolul profesorului în cadrul platformei 

LearninngApps presupune consultarea și verificarea corectitudinii realizării jocurilor din 

punct de vedere științific.  
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Platforma Genially [12] este foarte atractivă și oferă un impact dezvoltativ asupra 

creativității elevilor iubitori de momente interactive la chimie. Logarea se face cu ajutorul 

contului de Gmail. Contentul gratuit oferă oportunitatea de lucru cu zeci de șabloane 

prestabilite la care adăugăm doar informațiile noastre, dar avem și oportunitatea de a crea 

propriul șablon de la design până la text, sunet, imaginii, aplicații. În regim Premium în 

fața noastră ca utilizator al platformei Genially se mai deschid alte zeci de șabloane gata 

pregătite spre utilizare.  

 

Figura 11. Diversitatea oportunităților de creare Genially 

Un grup distinct în cadrul platformei Genially sunt jocurile didactice online care 

motivează elevii pentru instruire. Ele permit dobândirea noilor cunoștințe, aplicarea 

abilităților formate pe parcursul învățării. La fel ca și restul platformelor, Gennially vine 

cu un set standard de șabloane după care este ușor să te conduci în crearea jocurilor. Este 

necesar doar să înlocuiești conținutul standard cu acele necesități care le ai conform 

curriculei și obiectivelor propuse. Ai posibilitatea de a crea propriul șablon, după criteriile 

tale preferențiale. 

 

Figura 12. Biblioteca digitală Genially 

Majoritatea jocurilor oferă posibilitatea de a crea situații-problemă și de a dezvolta 

strategii de gândire critică. În cazul în care utilizăm un șablon predefinit algoritmul de joc, 

Nadejda Cazacioc, Eduard Coropceanu

86



 

momentul succesului sau greșelii în timpul jocului este deja încadrat în concepția acestui 

șablon ales. 

Dacă totuși profesorul dorește să-și alcătuiască propriul șablon, care ulterior va 

deveni un joc, atunci el plănuiește algoritmul jocului, ce se întâmplă în cazul succesului 

sau în caz de eșec, atunci când copilul va selecta varianta incorectă de răspuns. Dacă alte 

jocuri didactice online necesită doar pachete standard de informații, Genially vine să ne 

învețe să creăm jocurile mult așteptate de copii cu interacțiune și impact emoțional sporit 

datorită efectelor sonore, imaginilor, scenelor, peisajelor, giff-urilor care oferă o 

atractivitate aparte jocului și modului de abordare a însăși tematicii de joc care redă 

senzația unui adevărat joc computerizat. Accesând un joc creat cu ajutorul platformei ai 

senzația că ești încadrat într-o aventură adevărată.  

 

Figura 13. Modul de elaborare a jocurilor Genially 

Platformele educaționale care oferă posibilitatea de creare a jocurilor didactice online 

ne susțin în elaborarea produselor digitale dorite pentru a realiza obiectivele propuse. 

Accesând șablonul ales, elevului nu-i rămâne decât să perceapă concepția jocului și să 

înlocuiască cu conținuturile necesare. Acest lucru îi atrage în mod deosebit pe elevi și îi 

inspiră să creeze și ei produse digitale cu conținut științific din domeniul chimie. 

În urma aplicării jocurilor didactice online în cadrul orelor de chimie în cadrul LT 

„Ștefan cel Mare și Sfânt” din s. Taraclia s-a constatat creșterea motivației pentru studiul 

disciplinei Chimia.  Datele colectate în urma chestionării elevilor implicați în experimentul 

pedagogic, au scos în evidență faptul, că combinația bine gândită dintre chimie și 

tehnologiile informaționale dă rezultate productive în procesul de instruire. Adresând 

întrebarea: „Cât de importantă este pentru voi ca elevi integrarea jocurilor educaționale în 

procesul de învățare?”, ~83% din elevii chestionați au răspuns că „este foarte important” 

și doar ~3% au spus că integrarea jocurilor educaționale în procesul de învățare este lipsită 

de importanță (Figura 14).  
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Figura 14. Importanța integrării jocurilor educaționale în procesul de instruire 

La întrebarea: „Cum evaluați nivelul dvs de motivare pentru instruirea la disciplina 

chimie odată cu implementarea tehnologiilor informaționale în cadrul orelor?” elevii clasei 

a 8-a au răspuns în baza chestionarului pe o scară de la 1 la 10. Conform răspunsurilor 

elevilor se confirmă ipoteza cercetării înaintate. Copiii evaluează  nivelul de motivare 

pentru studierea chimiei într-un procentaj sporit cu note de la 10 la 7, preponderent 10 și 9 

(71,4%), ceea ce ne confirmă că copii generației Alpha sunt elevi ce trebuie să dispună de 

posibilitatea de a fi instruiți în mediul online (Figura 15). 

 

Figura 15. Nivelul de motivare pentru învățare a disciplinei chimia 

odată cu implementarea tehnologiilor educaționale în cadrul orelor 

Astfel, în perioada de pandemie (martie-mai 2020), elevii clasei a 8-a din LT „Ștefan 

cel Mare și Sfânt” (s. Taraclia), care au avut accesul la o pondere deosebită a jocului 

didactic online în activitățile educaționale, au fost motivați și au dat dovadă de interes sporit 

pentru implicarea în procesul de creare a propriilor jocuri online cu aplicație în chimie    

[13-17]. 

Aceste circumstanțe au contribuit la sporirea motivării pentru instruire, confirmând 

ipoteza formulată inițial. Copiii diseminau între ei jocurile și în același timp studierea 

chimiei a devenit pentru ei un proces atractiv, realizat cu plăcere și neforțat, prin joc. 

Din contingentul de 45 elevi s-a reușit de antrenat în crearea jocurilor didactice online 

9 elevi, ceea ce reprezintă aproximativ 20% din elevi, produsele cărora sunt ilustrate în 

Figura 16. 
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Figura 16. Jocuri realizate de elevi pe platformele Genially, 

Wordwall și Learninng apps 

Astfel, putem constata, că aplicarea jocurilor online la chimie trebuie să se realizeze 

după un algoritm bine stabilit în evoluție: familiarizarea cu jocurile online → exersarea pe 

baza modelelor cunoscute → elaborarea propriilor produse → concursuri/rezolvarea 

reciprocă a produselor în cadrul grupului de elevi... Această practică, care se încadrează 

organic în metodologia STEM, este motivantă și dezvoltă creativitatea și spiritul inovativ 

la elevi, bazat pe integrarea diferitor viziuni într-un concept unic despre disciplinele din 

domeniile Științe ale naturii și Științe exacte. 

Concluzii 

Jocurile didactice online au o influență semnificativă asupra dezvoltării 

autoeficacității, abilităților analitice și de gândire critică, abilităților de învățare autonomă, 

dezvoltarea creativității elevilor. Odată cu aplicarea jocurilor didactice online a sporit 

motivarea pentru învățare a elevilor, precum și capacitatea de a elabora produse 

educaționale noi. Elevii manifestă un interes sporit față de aplicarea domeniului TIC pentru 

a dobândi competențe specifice atât la disciplina Chimie, cât și la disciplinele 

complementare, element specific metodologiei STEM. 
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Аннотация. В статье предложена схема внедрения в процесс обучения геометрических задач 

повышенной сложности. Указаны необходимые условия и действия для успешной реализации всех 

этапов схемы. 
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DEVELOPMENT OF INTELLECTUAL ABILITIES OF STUDENTS IN 

SOLVING GEOMETRIC PROBLEMS OF INCREASED COMPLEXITY 

Abstract. The article proposes a scheme for introducing geometric problems of increased complexity into 

the learning process. The necessary conditions and actions for the successful implementation of all stages 

of the scheme are indicated. 

Keywords: intellectual abilities, tasks of increased complexity, diagnostics, training, test, geometry. 

Умение конструктивно мыслить, понятно и ясно выражать свои мысли – эти 

качества приветствуются для специалистов, работающих в любой сфере. Одним из 

инструментов, который служит для формирования таких качеств личности, является 

умение решать геометрические задачи повышенной сложности. 

Многие великие люди, специалисты в области математики и методики ее 

преподавания обращали внимание на важную роль геометрии в развитии 

логического мышления. Так, итальянский физик, механик, астроном, философ и 

математик XVII Галилео Галилей писал: «Что мы с вами скажем на это?... Не 

должны ли мы признать, что геометрия является самым могущественным средством 

для изощрения наших умственных способностей и дает нам возможность правильно 

мыслить и рассуждать?» [1]. 

Д. Беркли отмечал, что «геометрия и логика — это два чуда. Здесь все 

определения имеют ясность, постулаты никто не оспаривает, четкие рассуждения 

выливаются в наблюдательный процесс для выявления свойств фигуры, а фигура 

всегда перед тобой. Все это формирует привычку думать последовательно» [2]. 

Герман Вейль выразил идею, что логика – это своего рода гигиена, 

позволяющая математику сохранять свои идеи здоровыми и сильными [3]. 

Н.М. Бескин выделяет следующие три цели преподавания геометрии: 

1) сообщение геометрических сведений (знания геометрии необходимы при 

изучении других предметов и будут нужны в профессиональной деятельности); 

2) логическое развитие (не логика в чистом виде, а лишь применение 

логических 
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приемов в курсе геометрии); 

3) развитие пространственного воображения (достижение его предлагается 

путем решения задач на построение).  

Известный математик В.М. Брадис утверждает, что основная цель изучения 

геометрии – овладение основами этой науки. Залог успешного изучения геометрии 

– это гармоничное развитие пространственного воображения, логического 

мышления и выработки навыков в практических приложениях.  

Все приведенные выше высказывания позволяют сделать вывод, что изучение 

геометрии в школе оправдано и необходимо, и основная функция, которую она 

должна выполнять - это развитие логики и интеллекта учащихся. Решение 

геометрических задач и доказательство теорем способствуют тому, что у учащихся 

формируются умения обосновывать и аргументированно доказывать различные 

суждения, относящиеся не только к курсу математики, а к любой сфере 

человеческой деятельности. Умение оперировать точными геометрическими 

определениями, аксиомами, теоремами развивает логику, демонстрирует механизм 

развития логических построений.  

Однако, несмотря на важную составляющую роли изучения геометрии, 

существует далеко не новая проблема обучению геометрических задач. Многие 

методисты-математики не раз обращали на нее внимание. Это Lupu I. [4], Чобан M. 

[5], Calmuțchi L. [6], И.Ф. Шарыгин [7], А.С. Зеленский и И.И. Панфилов [8], Р.К. 

Гордин [9], А.А, Прокофьев и А.Г. Корянов [10], Л.М. Фридман [11], Р. Моррис [12], 

Jacob Klerlein and Sheena Hervey [13] и многие другие.  

Серьезное противоречие, на которое обращают внимание методисты, 

заключается в том, что несмотря на очевидную значимость и важность изучения 

геометрии на ее изучение выделяется небольшое количество часов. В 

подтверждение продемонстрируем в таблице 1 данные о количестве часов, 

выделяемых для изучения материала по геометрии в реальных и гуманитарных 

классах лицея в куррикулуме 2010-2019 и в куррикулуме, который введен в 

обращение в 2019.  

Таблица 1. Распределение часов геометрии в лицее 

 

Класс 

до 2019 с 2019 

Реальный 

профиль 

(часы) 

% 

от 

общего 

кол-ва  

Гуманитарный 

профиль  

(часы) 

% 

от 

общего 

кол-ва 

Реальный 

профиль 

(часы) 

% 

от 

общего 

кол-ва 

Гуманитарный 

профиль  

(часы) 

% 

от 

общего 

кол-ва 

10 

класс 

37 27,12 24 23,52 32 19,82 31 30,39 

11 

класс 

40 23,52 33 32,35 42 24,7 47 46,07 

12 

класс 

60 35,29  41 40,19 47 27,64 48 47,05 
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Всего 

за 

курс 

лицея 

137 26,86 98 32,02 121 23,72 126 41,17 

Изобразим данные таблицы 1 (количество часов) в виде диаграммы 1, для более 

удобного восприятия данных. 

   

Диаграмма 1. Распределение часов геометрии в лицейских классах  

реального и гуманитарного профиля 

Выводы: количество часов в новом куррикулуме 2019 года в гуманитарном 

профиле увеличилось. В процентном соотношении количество часов, посвященных 

изучению геометрии в гуманитарном профиле превышает количество часов 

реального профиля в обоих куррикулумах: причем, начинается с 30,39 % в 10 классе 

и доходит до 47,05% в 12 классе (почти половина).  

Совершенно другая ситуация наблюдается в реальном профиле: в новом 

куррикулуме (2019) количество часов снизилось и не превышает 27,64 % в 12 классе. 

В таких условиях педагогу сложно уделять достаточное количество времени 

решению задач повышенной сложности.  

В связи с этим со стороны учителя необходимо выстроить работу на уроках и 

факультативах так, чтобы процесс обучения был комфортным и интересным для 

учащихся, чтобы уроки носили развивающий характер. 

На протяжении шести лет автором была проведена исследовательская работа 

по тому, как с максимальной пользой использовать аппарат геометрии для 

активизации процесса обучения, а также установить влияние решения задач 

повышенной сложности на развитие логики и интеллекта учащихся. В результате 

активного внедрения в процесс изучения геометрии задач повышенной сложности 

была разработана следующая схема (Рис.1).  
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Рисунок 1. Этапы внедрения в курс геометрии задач повышенной сложности 

Рассмотрим представленную схему более подробно. 

1 этап: Анализ знаний, способностей и возможностей контингента учащихся; 

диагностика обучаемости. 

На этом этапе необходимо провести подготовительную работу по изучению 

способностей и возможностей учащихся: знание свойств, аксиом, теорем, умение 

строить чертежи и решать простые, базовые задачи геометрии, нестандартные 

задачи. Для проведения расширенного анализа можно использовать:  

1. решение задач на готовых чертежах; 

2. решение геометрических задач с фиксацией времени, затраченного на решение 

и количества правильно решенных задач (вычисление скорости решенных 

задач); 

3. тесты диагностики интеллекта и умственного развития, такие как:  

• тест Д. Векслера - для исследования умственного развития (считается, что 

тест может быть использован для оценки причин неуспеваемости).  

• культурно-свободный тест на интеллект Р.Кеттелла - предназначен для 

измерения уровня интеллектуального развития независимо от влияния 

факторов окружающей социальной среды. 

• тест структуры интеллекта Р. Амтхауэра предназначен для измерения 

уровня интеллектуального развития лиц в возрасте от 13 до 61 года. Тест 

состоит из девяти субтестов, каждый из которых направлен на измерение 

различных функций интеллекта. Шесть субтестов диагностируют 

вербальную сферу, два — пространственное воображение, один — память. 

Тест содержит 9 субтестов: осведомленность, классификации, аналогии, 

обобщения, арифметические задачи, числовые ряды, пространственные 

представления (2 субтеста), запоминание вербального материала. 
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• тест АСТУР (для Абитуриентов и Старшеклассников Тест Умственного 

Развития) включает 8 субтестов: 1. Осведомленность. 2. Двойные аналогии. 

3. Лабильность. 4. Классификации. 5. Обобщение. 6. Логические схемы. 7. 

Числовые ряды. 8. Геометрические фигуры. 

4. решение тестов IQ, ребусов, кроссвордов. 

По результатам анализа можно оценить уровень обучаемости учащихся, 

признаками которого являются: 

1. активность и ориентирование в новых условиях; 

2. перенос известных способов решения задач в новые условия; 

3. быстрота образования новых понятий и способов деятельности; 

4. темп, экономичность (количество материала, на котором решается задача, 

число шагов), работоспособность, выносливость; 

5. самостоятельность в освоении нового материала; 

6. восприимчивость к помощи другого человека, которая может быть измерена 

количеством дозированной помощи, необходимой ребенку для выполнения 

задания. 

2 этап: Подбор содержания геометрического материала (согласно результатов 

исследования).  

Разработка комплекса заданий для развития интеллектуальных способностей 

учащихся включает в себя: 

✓ задания на применение основных логических операций; 

✓ задания на использование приемов продуктивной деятельности; 

✓ задания на словесно-образный перевод информации и оперирование образами. 

3 этап: Выбор средств и методов применения системы задач для развития 

логического и интеллектуального мышления.  

В зависимости от возрастной категории обучающихся необходимо делать упор 

на те средства обучения, которые дадут наиболее высокий результат, с учетом 

психических процессов, характерных указанным возрастным группам. 

Для возрастной группы 11-12 лет (5-6 класс) акцентируем внимание на 

соперничестве, на развлекательно-игровой форме проведения занятий; в этом 

возрасте приветствуется вовлечение учащихся к участию в олимпиадах, конкурсах, 

состязаниях по решению логических задач. Согласно возрастной периодизации 

именно в этом возрасте происходит формирование воли и интеллектуализация 

психических функций, развивается теоретическое мышление. 

Для возрастной группы 13-15 лет (7-9 класс) можно в обучении активно 

применять метод проектов, групповую деятельность, так как этот возраст 

характеризуется открытием своего «Я», а ведущей деятельностью становится 

установление межличностных отношений.  
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Для возрастной группы 16-18 лет (10-12 класс) характерно повышение уровня 

самостоятельности учащихся, так как ведущей деятельностью является учебно-

профессиональная, которая предполагает овладение системой научных понятий в 

рамках предварительного профессионального самоопределения, приобретение 

профессиональных знаний и умений. Поэтому необходимо применять те средства, 

которые способствуют интеграции знаний и способов деятельности с привлечением 

элементов теории для решения познавательных задач: обучение способам 

рассуждения (как по образцу, так и самостоятельно) с учетом принципа 

вариативности задач; умение выдвигать и разрабатывать гипотезы; усложнение 

творческой направленности в выполнении заданий. Необходимо применять 

индивидуальные задания прикладной направленности, стимулирующую 

познавательную активность и исследовательскую деятельность; различные 

расчетные работы. 

4 этап: Диагностика сформированности уровня обученности  

Неотъемлемым компонентом образовательного процесса является 

диагностика, с помощью которой определяется достижение поставленных целей. 

Диагностику необходимо проводить, так как именно она является показателем 

развития интеллектуальных способностей и логического мышления. Без 

диагностики невозможно эффективное управление дидактическим процессом.  

Диагностика – это точное определение результатов дидактического процесса. 

Диагностика включает контроль, проверку, оценивание (оценка), накопление 

статистических данных, их анализ, выявление динамики, тенденций, 

прогнозирование дидактического процесса. Для того чтоб увидеть и убедиться в том, 

как и на сколько решение геометрических задач влияет на формирование 

интеллектуальных способностей учащихся, можно предложить некоторые 

практические задачи по геометрии до изучения данной темы и подобные 

практические задачи по геометрии более сложного уровня после изучения темы. 

Количество и качество их решения и покажет на сколько повысилось 

интеллектуальное развитие учащихся.  

Специалистами в области педагогики и психологии разработаны методики 

диагностики уровня обученности (показатели скорости и качества усвоения 

учебного материала)-это методика диагностики уровня обученности (по П.И. 

Третьякову), методика оценки обучаемости и обученности (по А.К. Марковой), 

методика диагностики учебных возможностей (по Зверевой позволяет дать 

характеристику учебных качеств учащихся, нуждающихся в улучшении), методика 

определения достижений учащихся путем сравнительного анализа обучаемости и 

обученности (Р.А.Захарова). Приведем ключевые моменты методики диагностики 

уровня обученности П.И.Третьякова, применяемой автором исследования.  
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Методика диагностики уровня обученности (по П.И. Третьякову) 

Предполагает включение в задания для самостоятельной работы учащихся 

вопросов следующего содержания: 

 

Рисунок 2. Вопросы для проведения диагностики по П.И.Третьякову 

Ключ к определению уровня обучаемости: как только 4-5 человек сдают 

выполненные задания, собрать рабочие записи у всех в классе.  

Ключ к определению уровня обучаемости представлен на рисунках 3-5. 

 

Рисунок 3. Ключ к определению уровня обучаемости: 

очень высокий, творческий 
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Рисунок 4. Ключ к определению уровня обучаемости: средний, продуктивный 

 

Рисунок 5. Ключ к определению уровня обучаемости: 

низкий, репродуктивный. 

5 этап: Коррекционные действия  

После проведения диагностики и итогового оценивания выполняется анализ 

полученных результатов для проведения корректирующих действий. Для этого 

необходимо:  

1) усилить работу, направленную на повторение геометрического материала, 

контроль знания учащимися всех формул и свойств фигур; 

2) акцентировать внимание на решении заданий с нестандартными 

формулировками; 

3) у слабоуспевающих учащихся выделить вопросы, вызывающие трудности и 

разработать план по ликвидации пробелов; 
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4) с сильными учащимися провести разбор методов решения задач повышенного 

уровня сложности, осуществить проверку усвоения этих методов при решении 

самостоятельных работ. 

5) усилить практическую направленность обучения, включать задачи с 

построением математических моделей реальных ситуаций — это поможет 

учащимся применить свои знания в нестандартной ситуации. 

Выводы: многочисленные исследования и результаты экзаменов на степень 

бакалавра показывают, что поколение, рожденное в эпоху цифровой революции и 

современных технологий, меньше подвержено «влиянию и воздействию» на них 

геометрического материала.  

Работа с доской и другими симуляторами, направленными на развитие 

пространственного воображения должна опираться на то, что учащиеся уже хорошо 

понимают, как работать с геометрическими объектами на плоскости и в 

пространстве, умеют создать из подручных средств (пластилин, бумага, проволока, 

пластиковые трубочки и др.) модели геометрических фигур и тел, умеют описывать 

их свойства.  

Самые распространенные высказывания учителей: даже при знании свойств и 

теорем ребята не умеют читать чертежи, не понимают, как применять полученные 

теоретические знания для решения задач. Считаем, что увеличение количества 

часов, отведенных для изучения геометрии, частично могло бы решить выявленную 

проблему.  

Умение решать геометрические задачи повышенной сложности позволяет 

проверить способность учащихся применять изученный материал на уровне, 

отличном от обычного алгоритма. Использование и решение сложных задач не 

только улучшит мыслительный процесс, но также повысит мотивацию, интерес 

учащихся, будет способствовать развитию интеллектуальных способностей на всех 

уровнях.  

Решение задач повышенной сложности позволяет учащимся переносить то, что 

они уже узнали, в незнакомые ситуации. Подход, основанный на решении сложных 

задач, дает учащимся возможность активно строить свои представления о 

математике. 

Задача учителя состоит в том, чтобы задачи, которые он ставит, были 

разработаны для поддержки изучения математики и были подходящими и сложными 

для всех учащихся. Задачи должны быть достаточно сложными, но не настолько 

сложными, чтобы учащиеся не смогли справится с ними. Учителя, которые 

понимают это правильно, создают стойких «решателей» проблем, которые знают, 

что с упорством они могут добиться успеха. 
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STUDENT-CENTERED CURRICULAR DESIGN: 

FORMAL AND NON-FORMAL FRAMEWORK 

Abstract. This article addresses the issue of curriculum design from the perspective of student-centered 

education. The emphasis is on defining the concept of curriculum design, describing the theoretical and 

methodological approaches, identifying and arguing the peculiarities of a student-centered curriculum and 

capitalizing on it in formal and non-formal education. 

Keywords: curriculum, curriculum design, design models, student-centered curriculum. 

Introducere 

Pentru definirea conceptului de proiectare curriculară vom pleca de la o definiție 

mai largă potrivit căreia proiectarea reprezintă „un ansamblu coerent de operații, acțiuni 

și evenimente, de norme și reguli de gândire și acțiune prin care se concepe și se 

realizează un proces, o structură, o instituție sau un sistem de educație” [7]. 

S. Cristea consideră că proiectarea reprezintă activitatea de structurare a acțiunilor 

și operațiilor care asigură funcționalitatea sistemului și a procesului de învățământ la un 

nivel general specific intermediar și concret/operațional conform finalităților elaborate în 

termeni de politică ai educației [1]. 

După G. de Landshere, proiectarea curriculară presupune definirea obiectivelor, 

sugerarea temelor de activitate care să provoace schimbări în sensul dorit; oferă 

posibilități de alegere a metodelor și mijloacelor; determină condițiile prealabile [2]. 

Elizabeta Voiculescu și Delia Aldea definesc proiectarea curriculară „ca un demers 

de specificare a caracteristicilor instruirii” prin analiza nevoilor de învățare și a 

scopurilor, prin dezvoltarea unui sistem de oferte care să corespundă acestor nevoi, prin 

prefigurarea activităților și mijloacelor de instruire, precum și prin evaluarea întregii 

instruiri și a activității de învățare [9]. 

Proiectarea curriculară reprezintă un demers complex și sistemic de anticipare a 

desfășurării activității de predare-învățare-evaluare. Procesul de proiectare poate viza fie 

nivelul macro – cel al procesului de învățământ luat în ansamblu, fie nivelul micro – cel 
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al secvențelor de instruire, activităților didactice realizate în cadrul lecțiilor sau altor 

forme de învățământ formal și non-formal. 

În viziunea modernă, acțiunile de proiectare curriculară constau în gândirea, 

anticiparea și prefigurarea procesului de instruire, a strategiilor și tehnologiilor didactice. 

Forme și niveluri ale proiectării curriculare 

În funcție de intervalul de timp luat ca referință, pot fi distinse două forme generale 

ale proiectării: proiectarea de bază și proiectarea secvențială, treptată. 

Proiectarea de bază în cadrul învățământului vizează o perioadă mai mare de timp 

(ciclu, an sau semestru de studiu) și se concretizează într-un sistem de produse 

curriculare: planuri de învățământ, curricula pe discipline, manuale școlare, ghiduri 

metodologice. 

Proiectarea de bază (curriculumul de bază) se realizează de către experți și 

conceptori de curriculum. 

Proiectarea de bază reprezintă cadrul de referință pentru realizarea proiectării 

secvențiale, treptate. 

Proiectarea secvențială, treptată se realizează prin raportarea la anul/semestrul 

școlar/lecție. 

La etapa actuală se disting două modele ale proiectării: modelul tradițional și 

modelul postmodern, curricular. 

Modelul de proiectare tradițională este axat pe conținuturi care subordonează 

rezultatele, strategiile didactice și evaluarea într-o paradigmă proprie „învățământului 

informativ”, care suprasolicită predarea, transmiterea de informații, managementul și 

unilateralizarea procesului de instruire a elevilor. De menționat, că această paradigmă 

este tot mai puțin valorificată pe plan internațional, inclusiv în Republica Moldova. 

Modul de proiectare curriculară, dezvoltată la acest nivel, definește o activitate de 

predare restrictivă, închisă, directivă, unilaterală. Ea poate evolua în cadrul didacticii 

tradiționale, dar și moderne, până la atingerea stadiului de activitate de predare-învățare-

evaluare. 

Proiectarea tradițională concepe criteriul de optimalitate în limitele obiectivelor 

prioritar informative, privite ca standarde educaționale. 

Modelul de proiectare curriculară dezvoltat la nivelul didacticii post-moderne este 

centrat asupra competențelor formulate în termeni de finalități. Prioritară devine 

interconexiunea pedagogică manifestată la nivelul proiectului didactic, concepută 

simultan ca proces de predare-învățare-evaluare și conexiune inversă retroactivă. 

Abordarea curriculară a procesului de învățământ presupune proiectarea 

interdependențelor dintre elementele/componentele activității didactice: finalități-

conținuturi-metodologie-evaluare. Aceste interdependențe angajează realizarea unui 

învățământ prioritar formativ bazat integral pe resursele de (auto)instruire și de 
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(auto)educație ale fiecărui elev. 

Proiectarea curriculară reprezintă tranziția de la structura de organizare bazată pe 

conținuturi („ce să învățăm?”) la structura de organizare orientată valoric prin 

intermediul unor finalități și metodologii explicite și implicite („cum învățăm?”), cu 

efecte macrostructurale (plan de învățământ elaborat la nivel de sistem) și 

microstructurale (programe și manuale școlare, proiecte didactice de lungă durată și 

scurtă durată). 

Principiile modelului de proiectare curriculară au fost lansate, deja, cu mai mult de 

trei decenii în urmă: 

• Principiul analizei necesităților societății urmărește definitivarea competențelor 

funcționale ale procesului de învățământ care reflectă finalitățile macrostructurale ale 

educației formale și non-formale. 

• Principiul analizei necesităților elevilor urmărește definitivarea finalităților 

activității didactice/educative care se deduc  din finalitățile microstructurale ale 

procesului de învățământ. 

• Principiul analizei conținutului instruirii urmărește identificarea acelor unități 

care sunt mai relevante privind atingerea finalităților preconizate. 

Un alt sistem de principii propus de I.Negreț-Dobridor și dezvoltat de noi care stau 

la baza proiectării curriculare țin de abordarea contextual-integratoare a acestui proces 

care presupune valorificarea factorilor sociali, psihologici și educaționali: 

Principiul conceptualizării. Curriculumul trebuie să se bazeze pe cercetarea 

funcționalității curriculumului și să fie astfel conceput încât să anuleze toate 

disfuncționalitățile acestuia, valorificând în același timp concepte inovative privind 

dezvoltarea curriculară. 

Principiul individualizării. Curriculumul trebuie să răspundă nevoilor personale ale 

celui care învață și să asigure dezvoltarea personalității acestuia în ritmul propriu și în 

raport cu particularitățile de vârstă. 

Principiul realismului. Curriculumul trebuie centrat pe valori sociale în raport cu 

tendințele de dezvoltare ale societății și cu nevoile autentice de formare ale membrilor 

acestei societăți. 

Principiul echilibrului. Curriculumul trebuie conceput astfel încât toate 

componentele să fie sincronizate. 

Principiul colaborării. Curriculumul trebuie să fie un produs realizat în colectiv la 

care iau parte toți cei interesați (de la specialiști, instituții oficiale și autorități până la 

profesori, elevi și părinții lor). 

Principiul monitorizării. Monitorizarea este elementul esențial al proiectării, 

experimentării, validării oricărui curriculum. 

Principiul asigurării. Implementarea curriculumului trebuie să fie asigurată cu 
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resurse umane, tehnologice, financiare etc. 

Principiul temeiniciei. Curriculumul trebuie proiectat pe termen lung, în limitele 

unui ciclu curricular cu deschidere spre dezvoltare permanentă. 

Principiul managementului schimbării. Implementarea proiectului curricular este o 

schimbare care face parte din obiectul managementului curriculumului, care, la rândul 

său, presupune formarea unor manageri competenți. 

Prezintă interes proiectarea curriculară, concepută de R.W.Taylor, care implică „un 

program educațional” cu acțiuni dezvoltate pedagogic în direcția perfecționării continue a 

activității de instruire: 

a) selecționarea și definirea obiectivelor învățării (learning objectives) în calitate de 

obiective pedagogice ale procesului de învățământ; 

b) selecționarea și acumularea experiențelor de învățare, adecvate obiectivelor 

pedagogice, în calitate de conținuturi cu resurse formative maxime; 

c) organizarea experiențelor de învățare la niveluri formative superioare prin 

metodologii adecvate obiectivelor și conținuturilor selecționate; 

d) organizarea acțiunii de evaluare a rezultatelor activității de instruire realizată - 

conform criteriilor definite la nivelul obiectivelor pedagogice asumate, valorificate/ 

valorificabile, în termeni de revizuiri dezirabile [8]. 

Proiectarea didactică drept dimensiune procesuală a curriculumului educațional a 

fost mai puțin abordată în cadrul reformei curriculare din Republica Moldova. De fapt, 

de tipul și calitatea proiectării didactice depinde eficiența întregului act educațional. Este 

evident faptul că abordarea curriculară a paradigmei educaționale generează și noile 

strategii și scheme de proiectare didactică de către cadrele didactice. 

Proiectarea didactică este un construct care presupune un ansamblu unitar de 

acțiuni și operații de anticipare și pregătire a activității educaționale în raport cu toate 

componentele sale: finalități, conținuturi, strategii didactice, strategii de evaluare, 

mijloace de instruire. 

Proiectarea didactică din perspectiva curriculară poate fi abordată din mai multe 

perspective: 

• Din perspectiva sistemică proiectarea didactică se definește ca ansamblul coordonat 

de operații de anticipare a realizării procesului educațional, finalizate în proiecte 

diferențiate de instruire; complex de operații de proiectare și organizare a instruirii. 

• Din perspectiva managerială, proiectarea didactică este considerată ca o activitate 

de colaborare și luare de decizii flexibile și coerente. 

• Din perspectiva didactică, proiectarea este centrată pe activitatea profesorului, 

oferind mijloace și forme standardizate de acțiuni în funcție de tipul lecției sau 

tipului de activitate în cadrul educației non-formale. 

• Din perspectiva acțională, proiectarea didactică poate fi considerată ca mod 
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specific de intervenție și operare, de către cadru didactic, asupra fiecărei 

componente a procesului educațional, realizate la intervale și momente diferite (an, 

semestru, zi și oră) și la nivelul unor structuri logico-didactice: disciplina de studiu, 

capitol, temă, sistem de lecții, alte forme. Din această perspectivă, de regulă în 

învățământul general și non-formal se desprind următoarele tipuri de proiectări 

didactice: proiectarea didactică de lungă durată și proiectarea didactică de scurtă 

durată. 

Particularitățile proiectării curriculare centrate pe elev în învățământul formal și 

non-formal 

Proiectarea curriculară centrată pe elev se axează pe următoarele demersuri: 

• Educația centrată pe elev trebuie să asigure dezvoltarea și autodezvoltarea 

personalității acestuia în raport cu particularitățile individuale ca subiect al 

procesului educațional. 

• Procesul educației centrate pe elev oferă posibilitatea fiecărui elev, axându-se pe 

aptitudinile, capacitățile, interesele, orientările valorice și experiența individuală, 

să-și realizeze potențialul propriu în cunoaștere, activitatea sa de instruire, 

comportament. 

• Indicatorii educației centrate pe elev includ nu numai nivelul cunoștințelor, 

capacităților, atitudinilor, ci și formarea unui intelect (caracteristici, calități, 

manifestări etc.). 

• Educația centrată pe elev se proiectează în baza principiului variativ, 

recunoașterea diversității conținuturilor, formelor și strategiilor didactice. 

• Proiectarea curriculară centrată pe elev presupune: 

- Acceptarea elevului în calitate de subiect principal al procesului educațional. 

- Stabilirea scopului dominant – dezvoltarea capacităților individuale ale 

elevilor. 

- Identificarea mijloacelor de atingere a scopului propus din perspectiva 

experienței individuale a fiecărui elev. 

Înțelegerea principială a esenței curriculumului centrat pe elev este legată de 

stabilirea locului/ poziției elevului în procesul educațional, atitudinii adulților față de 

copil/ elev. În acest sens, există mai multe abordări ale curriculumului educațional. 

Curriculumul centrat pe elev pune în prim-plan personalitatea acestuia, asigură 

condiții confortabile, de securitate privind realizarea potențialului fiecărui elev. 

Personalitatea elevului în cadrul acestui tip de curriculum este privită nu pur și 

simplu ca subiect al acțiunii educaționale, ci ca subiect activ. Acest tip de curriculum 

poate fi numit antropocentric, care se bazează pe filosofia, psihologia și pedagogia 

umanistică. în centrul atenției conceptori - lor de curriculum este elevul în integritatea și 

unicitatea sa deschisă spre percepția noilor experiențe, capabilă să ia decizii responsabile 
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și conștiente în diferite situații cotidiene. Elevul este purtătorul unor experiențe indivi-

duale și personalizate. El, în primul rând, este orientat spre dezvoltarea potențialului 

propriu înnăscut. Constituirea subiectivității elevului, se realizează concomitent la 

diferite niveluri: nivel teoretic (ce cunosc eu despre lume, despre sine, cine sunt eu); nivel 

practic (cum mă manifest, ce atitudine am eu față de lume). 

Activismul elevului ca manifestare a subiectivității se realizează în două direcții: 

adaptarea la cerințele adulților (pedagogilor, educatorilor, cadrelor didactice) care 

creează situații normative pentru el, și creativitatea, care îi permite permanent să caute și 

să găsească ieșiri din diferite situații și să-și dezvolte competențele bazate pe experiențele 

proprii. Pe aceste două temeiuri contradictorii și se axează traiectoria individuală de 

dezvoltare psihică și cognitivă a copilului. Posibilitatea de a aplica diferite acțiuni în 

procesul dezvoltării proprii trebuie să fie asigurată de către curriculumul educațional. 

Stabilirea instrumentelor de învățare, acceptate de către elev, devine un mijloc 

important privind identificarea posibilităților individuale a elevilor și manifestarea 

subiectivității de către aceștia. 

Alegerea instrumentarului și a modalităților de activitate cognitivă, dar și 

praxiologică a elevilor trebuie reflectate în esența curriculumului educațional. În afară de 

aceasta, curriculumul trebuie să prevadă existența unui șir de condiții psihopedagogice 

care ar stimula aplicarea activităților și mijloacelor de învățare. În cadrul acestei abordări, 

în centrul atenției stă nu elev abstract, ci flecare elev ca personalitate în esența și 

unicitatea sa. Se modifică vectorul acțiunii: nu de la influențele pedagogice spre elev, ci 

de la elevul care are atitudine selectivă față de influențele pedagogice și nu este 

obligatoriu să le însușească în modul stabilit de cadru didactic. 

În curriculumul educațional trebuie încorporate toate condițiile de asimilare a 

tipurilor de activități, care îi permit elevului să se orienteze liber în relațiile subiect-

subiect. Structura experienței elevului în calitate de subiect se determină de către ierarhia 

elementelor constitutive. 

În experiența unui elev aparte pot domina diferite elemente. Nivelul de dezvoltare a 

acestora, de asemenea poate fi diferit. De aceea devine importantă identificarea structurii 

experienței elevului în calitate de subiect al actului educațional, stabilirea în cadrul 

acestuia a părților slabe și a părților tari. 

De exemplu, în structura experienței pot domina predispozițiile științifice, 

cunoștințele despre lumea înconjurătoare, sau invers, având un nivel scăzut de cunoștințe, 

la elev pot predomina predispoziții practice, analitice, tehnologice, sportive etc. 

Experiența elevului în calitate de subiect îi face pe toți elevii să fie diferiți, irepetabili. 

Scopul curriculumului centrat pe elev este dezvoltarea maximală a acestor deosebiri, 

și nu nivelarea lor. Sursele experienței elevului în calitate de subiect sunt diferite: „CV-ul 

propriu” (influența familiei, apartenența națională, socioculturală), rezultatele activității 
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cotidiene, relațiile cu lumea înconjurătoare, rezultatele instruirii etc. 

Conținutul experienței în calitate de subiect depinde de experiența acumulată în 

trecut, modificată în procesul educațional, alte surse informaționale. Trebuie să deosebim 

termenii cunoștințe și informații. Primul reflectă rezultatele cunoașterii aprobate de către 

practica socială, iar ultimul reflectă, de regulă, diferite păreri, puncte de vedere. 

Informația, în acest sens, trebuie să devină parte componentă a curriculumului 

educațional, fiind una interesantă și importantă pentru elevi. Evident este faptul că 

curriculumul nu trebuie să includă doar cunoștințele de bază. El are menirea de a include 

metode de cunoaștere și de activitate caracteristice nu doar unei, ci mai multor discipline/ 

tipuri de activități. 

Constituirea curriculumului centrat pe elev presupune: 

• identificarea finalităților (componentă teleologică); 

• analiza tipului de cunoștințe și identificarea structurii acestora (componenta 

conținutală); 

• descrierea tipurilor și formelor de reprezentare a cunoștințelor și a competențelor; 

• identificarea domeniilor, ariilor curriculare, profilurilor de formare; 

• fixarea cerințelor (componenta procesuală), care trebuie respectate în cadrul 

formării competențelor necesare. Numai pe acest fundament se determină tipurile 

de gândire care se formează prin intermediul curriculumului educațional. 

Cunoaștem că există mari deosebiri între conținutul și structura cunoștințelor 

matematice și umanitare/naturale, ceea ce presupune diferite abordări în organizarea 

gîndirii. Așadar, în procesul proiectării curriculumului centrat pe elev este necesar a ține 

cont nu numai de obiectul și structura cunoștințelor, ci și de prezentarea și însușirea 

acestora, precum și de formarea graduală a competențelor. Curriculumul, în acest sens, 

realizează dubla funcție - de informare și de formare, ca proces integrator. 

In cadrul curriculumului centrat pe elev componenta formativă se caracterizează 

prin: antropocentrism; umanism; dezvoltare liberă și creativă. 

Ideea fundamentală a acestor abordări constă în tranziția de la explicare la 

înțelegere, de la monolog la dialog, de la controlul social la dezvoltare, de la conducere 

la autoconducere. Orientarea curriculumului nu ține strict de însușirea unei „discipline” 

sau a unui tip de activitate (în cadrul educației non-formale), ci și de  comunicare, 

înțelegere și implicare. Creativitatea și constructivismul devin instrumente fundamentale 

ale educației centrate pe personalitatea elevului. Particularitatea paradigmei curriculare a 

educației centrate pe elev constă în orientarea spre caracteristicile individuale ale elevilor 

în raport cu aptitudinile personale. 

In această ordine de idei, caracteristicile educației centrate pe elev devin demersuri 

conceptuale în proiectarea produselor curriculare: curricula pe discipline, proiectarea 

didactică de lungă durată, proiectarea didactică a unei lecții, proiectarea didactică a 
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diferitor tipuri de activități non-formale. 

Lecția rămâne elementul (forma) de bază al procesului educațional și în cadrul 

instruirii centrate pe elev, însă, în acest sens, se modifică funcția și conținutul acesteia: 

• proiectarea competențelor pentru elevi și cu participarea acestora; 

• valorificarea formelor și tehnologiilor didactice din perspectiva experiențelor 

individuale ale elevului; 

• asigurarea unui climat psihologic motivant pentru fiecare elev; 

• asigurarea unor condiții pentru elevi de a alege activitățile de învățare și 

instrumentele de cunoaștere; 

• evaluarea atât a rezultatelor învățării, cât și a procesului de atingere a finalităților 

preconizate. 

Proiectarea curriculară pe unități de învățare 

Proiectarea didactică pe unități de învățare reprezintă un produs curricular plasat 

între curriculumul disciplinei, proiectarea didactică de lungă durată și proiectarea lecției. 

Proiectarea didactică de lungă durată în acest context are un caracter mai 

generalizator și este orientată la stabilirea consecutivității studierii unităților de conținut 

pe parcursul anului școlar, dar și la asigurarea în timp a formării competențelor 

transversale și specifice în procesul studierii disciplinei școlare. 

Proiectarea didactică de lungă durată și proiectarea didactică pe unități de învățare 

pot fi integrate într-un produs curricular cu condiția că acest document va corespunde 

cerințelor existente față de proiectarea didactică de lungă durată și față de proiectarea 

didactică pe unități de învățare. 

Proiectarea didactică pe unități de învățare ca produs curricular se realizează de 

către cadrul didactic în baza curriculumului pe discipline, standardelor respective, 

tinându-se cont de specificul clasei de elevi, de potențialul elevilor etc. 

Proiectarea didactică pe unități de învățare reprezintă un „minicurriculum”, care 

integrează componentele: finalități, conținuturi, strategii didactice, strategii de evaluare în 

vederea atingerii/formării competențelor specifice în procesul studierii unității de 

învățare. 

Proiectarea didactică pe unități de învățare vine să rezolve contradicțiile dintre 

competențe și obiective. 

În curricula pe discipline și în continuare se păstrează și se dezvoltă componenta 

competențe (specifice) și unități de competențe ca achiziții intermediară pentru formarea 

competențelor specifice sau/ și a celor transversale în cadrul studierii disciplinelor 

școlare. În această abordare, competențele reprezintă achiziții obținute la ieșire cu toate 

caracteristicile respective. În același timp, cadrul didactic în raport cu finalitățile 

proiectate (sistem de competențe) proiectează/ reproiectează intrările în proces – 

obiective la nivel de proiectare pe unități de învățare și pe lecții. 
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Proiectarea didactică pe unități de învățare reprezintă primul nivel de integrare a 

cunoștințelor, capacităților, atitudinilor și primul nivel când achizițiile respective preiau 

forma inițială de competențe, dat și un grad de manifestare a acestora [5]. 

Concluzii 

Așadar, proiectarea curriculară, în cadrul educației formale și non-formale, reprezintă 

un sistem de acțiuni manageriale, teleologice și propedeutice specifice și adecvate tipului 

de curriculum proiectat: curriculumul ca produs și curriculumul ca proces. Dacă 

proiectarea curriculumului ca produs este concepută și realizată la nivel național, atunci 

proiectarea curriculumului ca proces este prerogativa cadrelor didactice; evident, acest 

fenomen fiind perceput ca unul integrator/unitar. 
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Rezumat. Articolul reprezintă un studiu teoretic, care reflectă importanța dezvoltării gândirii științifice și 

impactul ei asupra procesului instructiv-educativ. Sunt abordate principiile Teoriei educației cognitive 

prin analiza nivelurilor sistemului cognitiv, a educabilității cognitive și construirii arhitecturii cognitive în 

procesul de studii. Totodată, studiul elucidează caracteristicile gândirii științifice, condițiile 

psihopedagogice care facilitează dezvoltarea acesteia. În finalul articolului, autoarea prezintă chintesența 

biologică și socială a teoriei eneatipurilor, reliefând algoritmul determinării lor și specificând corelarea 

acestora cu tipul gândirii persoanei. 
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SCIENTIFIC THINKING IN EDUCATION AND TRAINING 

PSYCHO-PEDAGOGICAL BASES FOR OPTIMIZING LEARNING 

THROUGH THE DEVELOPMENT OF SCIENTIFIC THINKING 

Abstract. The article is a theoretical study, which reflects the importance of the development of scientific 

thinking and its impact on the instructive-educational process. The principles of the Theory of Cognitive 

Education are approached by analyzing the levels of the cognitive system, cognitive educability and the 

construction of cognitive architecture in the study process. Likewise, the study elucidates the 

characteristics of scientific thinking, the psycho-pedagogical conditions that facilitate its development. At 

the end of the article, the author presents the biological and social quintessence of the theory of eneatypes, 

highlighting the algorithm of their determination and specifying their correlation with the type of person's 

thinking. 
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Învățarea ca fenomen uman este strâns legată de cunoaștere, iar aceasta, mai ales 

din perspectiva educației pentru știință și pentru viitor, necesită o abordare 

bidimensională, ca produs al activității cognitive, dar și ca proces mental, ambele fiind 

focalizate pe dezvoltarea gândirii științifice. Până nu demult educația și învățarea puneau 

accentul pe comportament/ behavior și pe factorii externi, pe receptarea informațiilor, pe 

reacțiile la acestea, pe cultura acumulată, în sens sociologic, însă, odată cu revoluția 

cognitivă (sf. anilor 60 a secol. XX), avântul dezvoltării tehnologiilor informaționale și 

apariția Psihologiei cognitive în pedagogie consolidează Teoria educației cognitive. 

Astfel, neuroștiințele și psihologia cognitivă au încercat să reconsidere și să 

reconstruiască învățarea și dezvoltarea cognitive ale individului la diferite etape de 

vârstă, contribuind la delimitarea și fundamentarea domeniului nou, specific – educația 

cognitiva [7, p.15]. Întrucât educația cognitivă are ca obiectiv major formarea și 
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dezvoltarea proceselor mentale cognitive, a mecanismelor acestora, a interacțiunilor și 

funcționării lor, în pedagogie s-au produs și continuă să se producă acțiuni concrete de 

restructurare a cadrului conceptual al învățării, al curriculumurilor disciplinare, al 

tehnologiilor didactice; se observă remodelarea interacțiunii manager – cadru didactic – 

elev – familie. Învățarea începe a valorifica activ paradigma cognitiv-constructivistă, 

centrată pe dezvoltarea gândirii științifice și principiile educației umaniste, care 

facilitează dezvoltarea gândirii, metacogniției, creativității, responsabilității elevului 

pentru autodezvoltarea sa. De aici, o concluzie preliminară: elevul trebuie introdus în 

realitatea vie a științei, a construcției acesteia; el trebuie format ca actor/agent activ, 

care va fi apt să continue dezvoltarea științei, să însușească și să valorifice spiritul 

științific în rezolvarea problemelor vieții reale, elevul trebuie determinat și orientat 

prin metacogniție spre autocunoaștere, autodezvoltare, autoevaluare, autoapreciere 

[Ibidem, p.16] și autoactualizare permanentă.  

Metamorfozele nominalizate au stimulat apariția și dezvoltarea în pedagogie/în 

științele educației a unui șir de abordări și orientări științifice valoroase, pe care le putem 

rezuma în câteva coordonate esențiale:  

- axarea pe dezvoltarea educației permanente/învățarea pe tot parcursul vieții; 

- valorificarea în învățare a principiului inter-, pluri- și transdisciplinarității; 

- centrarea pe cel ce învață și facilitarea procesului educațional, care asigură dezvoltarea 

metacogniției și a gândirii științifice; 

- dezvoltarea capacităților cognitive (deprinderi, priceperi, abilități, competențe, 

performanțe cognitive); 

- dezvoltarea și formarea sistemului cognitiv al individului; 

- construirea și remodelarea învățării și dezvoltării gândirii științifice nu numai în baza 

mecanismelor și principiilor formării inteligenței/dezvoltării intelectuale, dar și în baza 

valorificării fundamentelor teoretico-aplicative ale noilor teorii din domeniul 

neuroștiințelor, biologiei și fiziologiei omului (teoria cognitivă, care are ca obiectiv 

principal dezvoltarea sistemului cognitiv și formarea educabilității cognitive a 

individului; teoria eneatipurilor/ eneagramelor, fațetelor tipului de personalitate, a 

conștiinței umane, ceea ce influențează interiorizarea și dezvoltarea a zece modalități 

eficiente de gândire în activitatea cognitivă și profesională, în viața cotidiană, ajutând 

persoana să înțeleagă cum gândește ea despre fenomenele și evenimentele din jurul său, 

inclusiv despre sine, despre alții și cum gândește despre sine în comparație cu alții etc). 

Pentru a preciza importanța gândirii științifice în învățare, ne vom referi, în primul 

rând, la sistemul cognitiv. Analiza literaturii de specialitate [1; 2; 4; 5; 6; 7 etc.] și 

observațiile noastre asupra procesului de predare-învățare-evaluare au permis să selectăm 

și să esențializăm structura, adică nivelurile sistemului cognitiv, ca fundament teoretic 

fiind luată clasificarea acestora realizată de cercetătorul român Miclea V [ 6, . 27 -36], la 
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care noi am aderat și, totodată, dezvoltat conținuturile celor patru niveluri, după cum 

urmează: 

- Nivelul I, al cunoștințelor, include ansamblul de cunoștințe și informații ale individului 

ce au fost asimilate anterior; motivația achiziționării lor, scopul urmărit și elaborarea 

noilor cunoștințe și decizii privind selectarea și reținerea acestora în memorie. Totodată, 

aici se includ studiul surselor de informare, analiza experienței anterioare, analiza 

sarcinilor, problemelor situațiilor reale, priceperile dobândite și actualizate, modalitățile 

de pătrundere în noile cunoștințe; nivelul autocunoașterii; capacitățile și competențele 

persoanei la temă; nivelul autoinfluențării comportamentului cognitiv; posibilitățile de 

modificare a schemelor cognitive formate anterior, metacogniția; determinarea 

obstacolelor care urmează a fi depășite; modalitățile de prelucrare a informațiilor și 

explorarea factorilor de stimul prin analize de tip inductiv și deductiv; ascendente (data-

driven-processing) și descendente (top-down-analysis) etc. 

- Nivelul II, computațional/de procesare, include procesările implicate în relația 

input/intrări și output/ieșiri, ce pleacă de la analiza sarcinilor de rezolvat, analiza 

componentelor acestora și a datelor raportului intrări-ieșiri, a modului cum au loc 

prelucrările, adică procesările cunoștințelor și abilităților pentru a obține rezultatul, 

soluția, performanța așteptată. Aceste prelucrări pot fi modulare, influențate de 

cunoștințele anterioare, dar pot fi și non-modulare, influențate doar de cunoștințele și 

competențele speciale, aplicate anterior în depășirea obstacolelor. Din experiența noastră 

considerăm ca prelucrarea poate avea și un caracter mixt, adică îmbinarea modularității 

cu non-modularitatea. 

- Nivelul III, algoritmic - reprezentațional, are scopul de a stabili și preciza algoritmul 

de procesare a informațiilor, datelor sarcinii în funcția de intrări-ieșiri și a modalităților 

de reprezentare a acestora. Reprezentările și cunoștințele asupra obiectivelor și a datelor 

sarcinii abordate pot fi procesate prin anumiți algoritmi sau prin îmbinarea acestora, ceea 

ce asigură utilizarea mai multor tipuri de judecăți, raționamente, strategii, metode de 

rezolvare etc. Evident că nivelul vizat corespunde, de fapt, stilului și tipului de gândire a 

individului. 

- Nivelul IV, implementațional/ de implementare, arată ce se întâmplă cu mecanismele 

psihologice, neurobiologice și cele pedagocice (completarea ne aparține) în momentul 

rezolvării sarcinii, după ce individul a analizat rezultatele obținute, soluțiile aplicate, 

motivele acțiunilor etc. Precizăm că anume aici se includ contribuțiile neuroștiințelor 

cognitive, valorificate și transformate în plan educațional prin aspectele legate de 

organizarea și desfășurarea procesului de predare-învățare-evaluare; sănătatea 

individului, igiena muncii intelectuale, condițiile pedagogice create și tehnologiile 

didactice aplicate. 

Scientific thinking in education and training psycho-pedagogical bases
for optimizing learning through the development of scientific thinking
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În cazul în care ne referim la sistemul cognitiv artificial, trebuie să înțelegem că vor 

apărea și un șir de probleme, care țin de proiectarea, funcționarea, monitorizarea, 

perfecționarea hardului și a limbajului de programe și care depind de competențele 

digitale ale actorilor educaționali. 

Totodată, considerăm că se cere conștientizat momentul-cheie din realitatea 

acțională cognitivă, adică în procesul învățării și dezvoltării gândirii științifice și a 

interacționării pedagog – elev: aceste patru niveluri ale sistemului cognitiv vor corela și 

se vor completa reciproc, formând arhitectura cognitivă [6, p. 316- 326]. În acest sens, 

durata, stilul de interacțiune, îmbinarea acestora depind de particularitățile fiecărui 

individ (cunoștințe, deprinderi, abilități, strategii cognitive, motivații, capacități, 

competențe, metacogniție, decizie, independență, baze neurobiologice etc.). Dezvoltăm 

ideea dată cu câteva elemente adăugătoare, care țin de pedagogie. Așadar, 

arhitectura cognitivă depinde de aspectele enumerate, dar mai depinde și de cultura 

individului, de calitatea tehnologiilor didactice aplicate în procesul educațional și, 

desigur, de experiența, măiestria și iscusința pedagogului, inclusiv de nivelul lui de 

dezvoltare și valorificare în activitatea sa a gândirii științifice. 

După cum am menționat anterior, abordarea cognitivă a apărut, dincolo de 

clarificarea așteptărilor sociale și individuale asupra sensului dezvoltării personalității, și 

din insatisfacția provocată de teoria behavioristă, care nu dădea răspunsuri concrete la 

rezolvarea problemelor în contexte reale, nu contribuia la însușirea și valorificarea 

strategiilor cognitive, la susținerea rolului și ritmului individual în cunoaștere, la 

dezvoltarea gândirii științifice, implicarea cogniției [7, p. 21] și a metacogniției. Reieșind 

din considerentele expuse, către a doua jumătate a secolului trecut, mulți cercetători cu 

renume mondial au ajuns la concluzia că educația, și anume învățarea, trebuie să găsească 

soluții de pregătire a copilului pentru viitor și știință, pentru a-și construi propria 

cunoaștere, pentru a se raporta și a utiliza posibilitățile ei în contexte reale de viață și de 

mediu de atingere a zonei dezvoltării proxime prin dezvoltarea gândirii și percepției 

științifice; a conturării și argumentării noilor roluri și cerințe față de cadrul didactic, care 

ar facilita construcția cognitivă a învățării elevului (J. Dewey; J. Piajet; J Bruner; L. D. 

Vâgotski; M. Zlate, V. Miclea etc.). De aici și noua viziune asupra educației cognitive în 

procesul de predare – învățare – evaluare, care pregătește elevul pentru a face achiziții 

importante și de lungă durată în învățarea continuă/pe parcursul vieții (lifelong) de tipul 

strategiilor metagognitive, dobândirea abilitățălor și competențelor de cercetare 

științifică, de cooperare, elaborare și valorificare a proiectelor de soluționare a 

problemelor și situațiilor reale; transformarea cadrelor didactice în experți, consultanți, 

îndrumători, facilitatori de asigurare a condițiilor eficiente pentru dezvoltarea 

creativității, gândirii științifice, a independenței intelectuale. Evident că această 

metodologie poate fi susținută și de calculator prin crearea de către pedagog a anumitor 
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modele, strategii, programe, manuale, ghiduri, conținuturi curriculare, care ar plasa elevul 

în relații cu alți elevi, cadre didactice și utilizatori de Internet [Apud 7, p.22-23]. 

În contextul vizat, devine oportun să precizăm conceptele de educabilitate cognitivă 

și dezvoltare a gândirii științifice. Așadar, plecând de la sinteza principalelor contribuții 

privind educabilitatea cognitivă, preluate din psihologia cognitivă și prezentate de E. 

Joița în lucrarea sa Educația cognitivă (2002, p. 24), vom menționa că aceasta se 

concretizează prin trei direcții esențiale: 

- interes prioritar pentru procesele mentale mai degrabă decât pentru rezultatele 

cunoașterii, pentru dezvoltarea capacităților cognitive prin interacțiunea educatorului cu 

elevul în baza medierii scopurilor, conținuturilor în corelație cu problemele necesare de 

rezolvat în variate contexte reale sau simulate; 

- orientare către metacogniție, către procedurile de elaborare, control și reglare aplicate 

de elev pentru evaluarea și monitorizarea cunoașterii și învățării, ceea ce permite achiziția 

și construcția strategiilor cognitive, care asigură funcționarea mentală de performanță 

(strategii de control a trăirilor; strategii de planificare a acțiunilor și priceperilor de 

procesare și cercetare etc); 

- evidențierea rolului de mediator al cadrului didactic în construirea cunoașterii 

pentru a ajunge la metacogniție, la autoeducația cognitivă, la înțelegerea și adaptarea la 

dificultățile sarcinilor instructiv-educative; la facilitarea evaluării rezultatelor și a 

acțiunilor de învățare.  

Astfel, reieșind din cele relatate, putem conchide că educabilitatea cognitivă 

reprezintă un fenomen important psihopedagogic, care ne orientează spre facilitarea 

posibilităților de adaptare a elevului la restructurarea obiectivelor, care urmează să fie 

rezolvate în procesul educațional, de accentuare a rolului elevului ca subiect activ în 

construirea cunoașterii prin valorificarea curriculumurilor disciplinare adaptate și 

abordate sistemic, care ar integra educația cognitivă în procesul de învățare al sistemului 

de discipline, inclusiv în soluționarea aspectelor instructive și a conținuturilor generale 

ale educației. 

În viziunea lui A. Cosmovici, gândirea este un proces psihic cognitiv superior, care 

presupune o succesiune de operații, ce duc la dezvăluirea unor aspecte importante ale 

realității și la rezolvarea unor probleme [2]. 

Scientific thinking in education and training psycho-pedagogical bases
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În consens cu cele relatate, precizăm definirea conceptului de gândire științifică, 

care are la bază gândirea individului. Gândirea umană este definită de mulți cercetători 

[4; 5; 6; 7; 9 etc.]. În pofida variatelor nuanțe, observăm câteva caracteristici esențiale. 

Așadar, gândirea reprezintă un proces cognitiv superior de însemnătate centrală în 

reflectarea realității, care, prin intermediul abstractizării coordonate în acțiuni mentale, 

extrage și prelucrează informații despre relațiile categoriale și determinative în formarea 

conceptelor, judecăților, raționamentelor (P. Popescu-Neveanu) [Apud 7, p.22-23]. 
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Cercetătorii M. Golu și A. Dicu consideră că gândirea reprezintă un sistem ordonat 

de operații de cunoaștere, prelucrare, interpretare și valorificare a informațiilor, bazat pe 

principiile abstractizării, generalizării și anticipării, subordonat sarcinii de alegere a 

algoritmului de acțiune, al alternativei optime din mulțimea celor inițial posibile [Apud 

10]. 

În viziunea cercetătorului local S. Sanduleac, persoana care posedă gândire 

științifică abordează întrebări vitale științifice foarte clar și precis; caută, selectează și 

apreciază datele și informația relevantă la subiectul cercetat; folosește idei abstracte 

pentru a le analiza, interpreta și argumenta eficient; formulează concluzii și soluții 

științifice pertinente, care pot fi testate în corespundere cu criteriile si standardele 

relevante. O astfel de persoană este obiectivă, creativă, originală, deschisă cunoașterii 

profunde în cadrul sistemului științific, își asumă responsabilități; este eficientă în 

comunicarea și relaționarea cu alți cercetători, emite ipoteze, propune variate strategii și 

modalități pentru soluționarea problemelor științifice complexe. 
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Analiza lucrărilor [2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10] ce reflectă specificul gândirii 

științifice/GȘ ne-a permis să observăm că la bază valorificării acesteia stă metoda 

științifică, importanța căreia rezidă în promovarea cunoștințelor științifice. Întrucât am 

selectat și am analizat mai multe definiții ale GȘ, vom aborda ansamblul 

caracteristicilor acesteia [Apud 9], prin a indica conținutul lor și cercetătorii, care și-au 

adus contribuția la definirea fiecărui aspect: 

- GȘ are la bază metoda științifică, care contribuie la realizarea cunoașterii și la 

promovarea cunoștințelor științifice (S. Shafersman); 

- GȘ implică un șir de operații cognitive, care sunt folosite în viața cotidiană, precum 

analiza și sinteza, comparația, abstractizarea, concretizarea, clasificarea, generalizarea, 

sistematizarea, inducția, deducția, rezolvarea problemelor, argumentarea, predicția etc. 

(S. Shafersman); 

- GȘ are la bază gândirea critică, care este o componentă operațională importantă a 

acesteia, fără de care este imposibilă cercetarea în știință (S. Shafersman); 

- GȘ include un set complex de abilități cognitive și metacognitive, formarea și 

dezvoltarea cărora este posibilă prin exersare și practică (C. Zimmermann); 

- La baza GȘ stă metoda științifică, care asigură legătura dintre achiziția cunoștințelor și 

activitatea practică, aceasta fiind adoptată la toate tipurile de investigare (J. Dewey); 

- GȘ reprezintă un proces de aplicare a metodelor și principiilor științifice de cercetare 

pentru a argumenta sau a facilita situațiile de rezolvare a unei probleme, ceea ce implică 

abilități de testare și/sau de revizuire a teoriilor, iar atunci când aptitudinile respective 

sunt dezvoltate, cercetătorul poate reflecta asupra întregului proces de cunoaștere (B. 

Koslovsky; D. Kuhn etc.).
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În acest context, venim și noi cu o completare: întrucât GȘ include și dezvoltarea 

metacogniției, considerăm că o caracteristică importantă a ei rezidă în dezvoltarea 

strategiilor de autocunoaștere a persoanei, de luare a deciziilor referitoare la procesul de 

cunoaștere și învățare, în elaborarea-valorificarea strategiilor de soluționare a acestor 

aspecte plus verificarea lor în baza criteriilor de științificitate. Observațiile noastre și 

experiența empirică de valorificare a educației cognitive în cadrul învățării științei, adică 

a dezvoltării GȘ la diferite vârste, demonstrează că în structura acesteia se încorporează 

mai multe tipuri de gândire, fiecare individ având noi explicații și metodologii, 

menționează cercetătoarea română E. Joița [7, p.44-45]. 

Confirmăm importanța acestor poziții prin a specifica câteva condiții 

psihopedagogice concrete de dezvoltare a gândirii științifice, care necesită valorificare 

permanentă în procesul instructiv-educativ: 

- prima condiție rezidă în organizarea și modelarea sau plasarea elevului în situații reale, 

unde acesta își va dezvolta gândirea divergentă (căutarea variatelor soluții posibile 

pentru problema apărută, diversificarea procedurilor, plecând de la analiza datelor, 

îmbinarea acestora, raportarea la cunoștințele achiziționate anterior, aprecierea 

alternativelor etc.) și gândirea convergentă (sintetizarea, integrarea, categorisirea, 

conceptualizarea). Întrucât strategiile dezvoltării gândirii convergente sunt evidente, noi 

vom specifica strategiile dezvoltării gândirii divergente. Acestea sunt: derivarea și 

descrierea calităților, studiul relației cauză – efect, inclusiv cele ce dezvoltă gândirea 

corelată/ laterală, care se realizează prin raportarea la context. Referențial, ar fi a doua 

condiție;  

- a treia condiție este axată pe dezvoltarea gândirii dialogate/verbale, care poate fi 

explorată prin conversațiile te tip socratic, utilizarea comparației și stabilirea 

asemănărilor și deosebirilor/ a contrastului; 

- a patra condiție: dezvoltarea gândirii evaluative, prin care se recurge la analogii, 

aprecieri, argumentări; valorificarea gândirii metaforice, care oferă posibilități mari 

Scientific thinking in education and training psycho-pedagogical bases
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Noi acceptăm și aderăm la caracteristicile esențializate și descrise anterior, 

completându-le cu definiția lui I. Mânzat, care consideră că GȘ se deosebește prin 

tendința persoanei de a desprinde generalul în baza sintezelor și comparațiilor; de a 

formula ipoteze și proiecte în activitățile de descoperire, utilizarea cercetării de 

descoperire, efectuarea analizei structurale și a cercetării sistematice ca metodă de 

bază; combinarea explicației cauzale cu cea probabilistică, desfășurarea ei multifazică și 

multidimensională, reunirea constatării cu prognoza sau a succesiunii cu 

simultaneitatea, utilizarea transferului de strategii sau mecanisme, operarea cu seturi de 

informații și proceduri, valorificarea tuturor mecanismelor abstracte de procesare a 

informațiilor [Apud 7, p. 68-69 ]. 
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În această ordine de idei este oportun să menționăm că GȘ are tangențe directe cu 

cele opt tipuri de inteligență, descrise și fundamentate de H. Gardner în cunoscuta Teorie 

a inteligențelor multiple (inteligența spațială, logico-matematică, interpersonală, 

intrapersonală, verbal-lingvistică, chinestezică, muzicală, naturalistă), care, la fel, 

necesită dezvoltare și consolidare în procesul de studiu. În contextul celor relatate de noi 

și datorită studierii în profunzime a abordărilor teoretice actuale, insistăm asupra faptului 

că GȘ trebuie să conțină neapărat și componenta gândirii din cotidian [1, p.11 -15], care 

presupune cogniția socială, adică formarea capacității de a înțelege și a aborda clar 

gândurile despre propria persoană, despre alții, despre sine în comparație cu alții. Aici 

este important cum gândim despre trecut, viitor și despre acțiunile individului din 
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pentru variate comparații prin folosirea figurilor de stil; folosirea secvențierii și a 

temporalității în dezvoltarea gândirii dinamice etc. 

- a cincea condiție constă în dezvoltarea gândirii euristice, care este strâns legată de 

formele precedente, dar accentul se plasează aici pe verificarea ipotezelor și găsirea 

soluțiilor optime în rezolvarea problemelor abordate.  

- a șasea condiție are ca scop dezvoltarea gândirii productive, care ne orientează spre 

efectuarea formulărilor în baza mai multor corelări, soluții, interpretări prin stabilirea 

relațiilor/ interconexiunilor între variate elemente și structuri, ceea ce contribuie la 

dezvoltarea creativității și obținerea unui produs real (sinteze, constatări, concluzii, 

fundamentări etc.). 

- a șaptea condiție este centrată pe stimularea gândirii intuitive (promovată cu insistență 

de J. Bruner), care stă la baza înțelegerii superioare, a găsirii soluției optime, manifestată 

deseori printr-un insight/iluminări pe neașteptate. Desigur că această iluminare apare 

după o prelucrare intensă, uneori de durată, a informației, a datelor problemei, situației și 

cunoștințelor achiziționate etc. Acest fenomen este rezultatul unei pregătiri cognitive 

solide anterioare foarte bune a persoanei, a activizării mecanismelor de prelucrare a 

informațiilor, de memorare, de imaginație, creativitate în îmbinare cu experiența vastă a 

acesteia și capacitatea de a formula întrebări, a medita asupra lor etc. [Apud 4; 6; 7; 9]. 

- a opta condiție psihopedagogică o considerăm cea mai relevantă, deoarece asigură 

dezvoltarea formei superioare de cogniție – gândirea critică. Aceasta este un obiectiv și 

o componentă de bază a GȘ și a educației cognitive. Se cere valorificată sistematic în 

procesul instructiv-educativ. Gândirea critică permite formularea ideilor proprii asupra 

unei probleme, dezbaterea și alegerea rațională și responsabilă a soluției optime, 

argumentarea pertinentă a soluțiilor și interpretărilor efectuate de persoană, îmbinarea 

gândirii intuitive cu cea logică sau cu alte forme de gândire; formularea și abordarea mai 

multor perspective de analiză și rezolvare, supunerea opiniilor personale evaluării plus 

manifestarea curajului de a formula și promova contribuțiile sale, observând, înțelegând 

și acceptând diversitatea. 
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prezent, inclusiv cum gândim când ne alegem comportamentele și strategiile 

existențiale.  

Pentru a vă incita în activitățile ulterioare de dezvoltare – formare a gândirii 

științifice la elevi și autoperfecționarea noastră/a cadrelor didactice, prezentăm succint o 

nouă teorie, care are dreptul la viață, la cunoaștere și valorificare: Teoria eneatipurilor 

sau determinarea tipologiei de personalitate prin metoda Eneagramei [11, p.11 -12]. 

Această teorie explorează factorul biologic, cu accent pronunțat pe fiziologia umană. În 

conformitate cu rezultatele investigațiilor de durată, realizate de un grup mare de 

cercetători ( G. Gurdjiev; P. Uspenski; P. Lisovski; R. Collin; H.Palmer, C. Malanja; S. 

Zanos, G. Șabșai; Е Șabșai etc.) s-a stabilit că asupra formării și dezvoltării personalității, 

a comportamentelor umane, asupra gândirii și a constituției corpului influențează 

sistemul endocrin, adică o anumită glandă cu secreție internă endocrină. De exemplu, 

glanda tiroidă, epifiza, hipofiza etc. Plecând de la această teorie, deosebim zece 

eneatipuri, care comportă un anumit specific. 

În speranța că inițierea în cunoașterea eneatipurilor va ajuta în procesul de educație 

și instruire a elevilor, inclusiv în procesul de autoinstruire și perfecționare a propriei 

gândiri, propunem o analiză succintă a eneatipurilor.  

Algoritmul determinării eneatipului persoanei [Ibidem, p.10] conține cinci 

indicatori de bază: exteriorul/constituția individului, comportamentul; trăsăturile 

individuale de caracter; specificul și tipul gândirii; dezvoltarea ulterioară, adică, 

posibilă în viitor. Întrucât ne interesează tipul gândirii, am schimbat locul acestui 

indicator în algoritmul nominalizat. Așadar, în continuare vom prezenta cele zece 

eneatipuri [11], structurate și esențializate de noi într-un tablou de sinteză generalizat, 

după cum urmează: 

Tipul I. Gândire creativă. Predomină Gl. Pancreasul. Exterior/corp asociat cu o 

linie dreaptă (constituție astenică). Caracter: pasiv-negativ. Comportament: rezervat, 

sobru, autocritic, inovativ, idealist, limbaj laconic, dur în vorbire și acțiuni, înclinat spre 

izolare, iubește a oferi sfaturi, este categoric, are viziuni proprii referitoare la toate 

aspectele vieții și activității sale etc.; este moralist, pragmatic, manifestă atitudine 

negativă, critică față de tot (nejustificată); este sensibil la stres; educabilitate dificilă. În 

educație și autoeducația/ perfecționarea sa de pus accent pe dezvoltarea atitudinii 

pozitive, flexibilității și a capacității de control și dirijare a conduitei, a propriilor emoții 

și acțiuni. 

Tipul II. Gândire variativă. Predomină Gl. Tiroidă. Exterior asociat cu un triunghi 

isoscel răsturnat (partea de sus a corpului este voluminoasă, cea de jos – scundă). 

Caracter: activ-negativ. Comportament: activ, energic, vioi, vesel, curios, original, 

comunicabil. Tip inovativ, original, capacități de lider/manageriale, posedă intuiție și 

persuasiune, este ușor educabil; limbaj expresiv, vorbește repede și tare, este încrezut în 
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sine, se consideră cel mai versat în toate. În educație și autoeducația/ perfecționarea sa 

de pus accent pe dezvoltarea onestității și corectitudinii, inclusiv pe cultivarea trăsăturilor 

moral-volitive și a pozitivismului. 

Tipul III. Gândire imaginativă. Predomină Epifiza. Exterior asociat cu o clepsidră 

/ constituție normostenică, talie îngustă. Caracter: activ-pozitiv. Comportament: activ, 

axat pe pozitivism, vivace, artistism, limbaj expresiv, grijă pentru exteriorul și imaginea 

sa; ușor educabil, percepe lumea în imagini, orgolios, sensibilitate sporită, ușor 

influențabil, capabil de mimocrimie. În educație și autoeducația/ perfecționarea sa de 

pus accent pe dezvoltarea responsabilității, onestității și a empatiei. 

Tipul IV. Gândire creativă. Predomină Gl. Paratiroide. Exterior asociat cu un 

triunghi isoscel cu vârful în sus/constituție normostenică, dar înclinată spre 

supraponderalitate; toracele, partea de sus a corpului este mai suplă, iar cea de jos – mai 

voluminoasă. Caracter: pasiv-pozitiv. Comportament: inert, empatic; inovativ, creativ; 

limbaj expresiv și plăcut, persoană inclinată spre glume, preferă în toate naturalețea; 

iubește călătoriile; înclinat spre plăceri/ hedonist; este capabil de compasiune 

dezinteresată; posedă educabilitate sporită, manifestă atitudine pozitivă față de tot; 

receptiv, are o autoapreciere joasă, poate fi invidios, depresiv etc. În educație și 

autoeducația/ perfecționarea sa de pus accent pe profilaxia stărilor depresive; 

dezvoltarea autoaprecierii și stimularea poziției proactive în viață și activitate. 

Tipul V. Gândire analitică. Predomină Gl. Suprarenale. Exterior asociat cu un 

pătrat. Caracter: activ-negativ. Comportament: foarte activ, pragmatic, vivace, energic, 

hotărât; vorbire și acțiuni ritmice, clare, înclinat spre a ordona/dictat; iubește acțiunile 

riscante/ adrenalina, stilul militar în vestimentație; prieten devotat, cinstit, deschis, 

autonom; are viziuni proprii pe care le impune foarte insistent celor din jur; manifestă 

frecvent o atitudine negativă față de viață; iubește munca, este foarte independent. În 

educație și autoeducația/ perfecționarea sa de pus accent pe dezvoltarea pozitivismului, 

flexibilității și a capacității de a stima oamenii, de a lua în considerație și viziunile, 

opiniile altor persoane. 

Tipul VI. Gândire logică. Predomină Scoarța Glandelor Suprarenale. Exterior 

asociat cu un dreptunghi suplu. Caracter: activ-negativ. Comportament: rezervat, 

calculat, predomină rațiunea asupra emoțiilor, atent, responsabil, muncitor, înclinat spre 

depășirea tuturor obstacolelor/ nu cedează în fața greutăților; respectă ierarhia și normele 

morale, perseverent, ager, curajos, loial, simplu, modest, axat pe o armonie interioară, 

om-compromis, dar poate manifesta viclenie, limbaj clar și laconic, întreprinzător. 

Femeile manifestă o comportare androgină evidentă. În educație și autoeducația/ 

perfecționarea sa de pus accent pe dezvoltarea pozitivismului, respectării șanselor 

sociale egale; atitudinii respectuoase față de opiniile altora. 
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Tipul VII. Gândire panoramică/ sistemică. Predomina Gl, Hipotalamus. Exterior 

asociat cu un cerc/ balon rotund. Caracter: pasiv-pozitiv. Comportament: calm, optimist, 

vesel, vivace, posedă simțul umorului; limbaj dezvoltat, dar lent, acțiuni chibzuite, dar 

inerte, abordate din perspectivă sistemică (cu toate acestea consideră că sisteme ideale nu 

există); este înclinat spre sociabilitate, se consideră sufletul/nucleul unei colectivități; 

manifestă atitudine pozitivă față de tot, posedă capacitate de convingere, lider-

însuflețitor, prietenos, receptiv; dacă este educat rău, greșit sau insuficient poate deveni 

mincinos, orientat spre excrocherii etc. În educație și autoeducația/ perfecționarea sa de 

pus accent pe dezvoltarea onestității, corectitudinii și a calităților moral-volitive. 

Tipul VIII. Gândire strategică. Predomină Gl. Hipofiza. Exterior asociat cu un 

dreptunghi alungit, ținută fizică corectă, indivizi înalți. Caracter: activ-pozitiv. 

Comportament activ și energic, vivace, spirit de inițiativă, responsabilitate, optimism, 

axare pe încurajarea altor persoane; axat pe planificare și atingerea scopurilor; dominant, 

muncește mult/workaholic, concentrare asupra activităților, hotărât; limbaj laconic și 

expresiv; perseverent, volitiv; interesant și original; cinstit, direct, punctual, coercitiv, 

înclinare spre a pedepsi; este categoric, uneori dur, dar obiectiv; înclinat spre atingerea 

scopului cu orice mijloace, ușor se irită și manifestă mânie etc. În educație și 

autoeducația/ perfecționarea sa de pus accent pe dezvoltarea capacității de a controla și 

dirija propriile emoții; a se exersa în alegerea metodelor și a mijloacelor demne pentru 

atingerea scopurilor planificate; alternarea muncii cu odihna. 

Tipul IX. Gândire abstractă. Predomină Glandele sexuale. Exterior asociat cu un 

oval, înclinare spre corpolență. Caracter: pasiv-negativ. Comportament: lent, senzual, 

conformist, intuitiv, ușor educabili, adaptabilitate bună; iubesc plăcerile/ hedonism, se 

pot camufla ușor, se iubesc, dificultăți de exprimare a emoțiilor, reci, distanțați, 

conflictuali, preferă aventurile amoroase, nu-i place să iasă din zona de confort; faptele și 

acțiunile sunt deseori un rezultat al impunerii din partea altor persoane, este inert/ lenea 

minții; indiferență, încăpăținare etc. În educație și autoeducația/ perfecționarea sa de 

pus accent pe dezvoltarea activismului, voinței, agerimii și supleței gândirii, formarea 

empatiei și compasiunii, reglarea negativismului și încăpăținării. 

Tipul X. Gândire existențială. Predomină Gl. Timus. Exterior asociat cu un trapez, 

care are fundamentul mai lat decât partea de sus, aceasta fiind mult mai îngustă. 

Caracter: activ-negativ. Comportament: energic, activ, orientare spre variate 

experimente; pragmatici, excentrici, originali, non-conformiști; sunt înclinați să epateze, 

pe ceva absolut neobișnuit, preferă călătoriile, deseori vestimentația acestui eneatip este 

avangardistă; sunt impulsivi, creduli, naivi; extravaganți; cred în minuni; axare pe 

frumos, nu suportă persoanele neinteresante, plictisitoare; manifestă autenticitate și 

naturalețe. Pot fi timizi, anxioși, nehotărâți, dau dovadă de lipsă a calităților volitive; se 

tem de trădare, au ideile sale referitor la toate aspectele vieții etc. În educație și 
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autoeducația/ perfecționarea sa de pus accent pe dezvoltarea sferei moral-volitive, a 

modestiei, gustului estetic, formarea onestității, corectitudinii și perseverenței. 

În concluzie, putem menționa un aspect-cheie: cunoscând particularitățile biologice/ 

ereditare, specificul formării personalității umane, adică organizarea și monitorizarea 

competentă a mediului și a procesului de educație-formare a individului, avem șanse să 

mizăm pe o dezvoltare optimă a gândirii științifice și cultivare armonioasă a omului.  
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EDUCATIONAL PRACTICE - FACTOR OF CARRYING OUT 

PEDAGOGICAL RESEARCH 

Abstract. The article addresses the issue of the relationship between scientific activity and educational 

practice. Based on the analysis of scientific sources and educational practice, some aspects of the 

interrelationship between scientific activity and educational practice were elucidated: the relationship 

between psycho-pedagogical ideal models and educational practice; the application limits of scientific 

products; theoretical and empirical provision of pedagogical research; the relationship between the 

theoretical and technical-constructive activity of the researcher; permanent adaptation and readaptation of 

scientific products to the practice of formal, non-formal and informal education; the relationship between 

external / socio-practical determinism and the internal determinism of educational subjects in conducting 

pedagogical research. 

Keywords: pedagogical research; educational practice; the relations between the scientific activity and 

the practical educational activity; external determinism / psycho-practice and internal determinism; 

significance of research products / results. 

 

Introducere 

Între activitatea de cercetare și activitatea practică educațională există permanent 

raporturi/relații interdependente. În cadrul investigațiilor pedagogice se descoperă și se 

elaborează noi idei, concepte, principii și reguli, conținuturi, metode și procedee, forme și 

mijloace educaționale, care continuă să se aplice/utilizeze în dezvoltarea științelor 

educației și în modificarea activității educaționale/sociopractice. Inițial, practica 

educațională se creează și se modifică, la nivel de personalitate, grupuri, comunități de 

oameni și societate, în planul mintal/planul conștiinței. În continuare, ea obține substrat 

sociopractic.  
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Unele aspecte referitor la interrelația științei și practicii educaționale  

Prin schimbarea intențiilor de comportare/planului intern al comportării, 

cercetătorul modifică activitatea practică educațională în baza unor interese/necesități de 

semnificație socioumană și de semnificație personală. În acele cazuri/situații, când 

semnificația sociopractică și cea personală a cercetătorului reciprocitează pozitiv, 

transformarea modelelor-ideale de activitate sau comportamentul virtual este, la fel, unul 

pozitiv și favorizează benefic modificările rezultative ale practicii educaționale. În unele 

circumstanțe semnificația sociopractică se află în disonanță/divergență și nu relaționează 

pozitiv/favorabil cu semnificația personală a cercetătorului. Ca urmare, activitatea de 

implementare a rezultatelor cercetărilor pedagogice contribuie, în astfel de situații, la 

promovarea unor decizii și acțiuni de ordin negativ, lipsite de sens rezultativ. În 

continuare, ilustrăm un aspect important referitor la interrelația științei și practicii 

educaționale – supraaprecierea rolului și posibilităților unor idei, teorii, concepte, 

modele-ideale, metode și procedee, forme în transformarea benefică a practicii 

educaționale. Menționăm faptul că atât valoarea teoretică, cât și cea practică a 

investigațiilor pedagogice posedă anumite limite aplicative în dezvoltarea științelor 

pedagogice și în eficientizarea/îmbunătățirea procesului educațional propriu-zis. 

Semnificația investigațiilor posedă anumite limite teoretice și practice/praxiologice. Ea 

este caracteristică obiectului concret supus investigării sau unor aspecte ale lui. De 

regulă, obiectul investigat posedă influențe mai mult sau mai puțin considerabile asupra 

altor procese educaționale, care pot fi pozitive sau negative. Deci, apare întrebarea: care 

sunt limitele acestor influențe asupra semnificației teoretice și practice a investigațiilor 

educaționale? Concretizăm cele expuse mai sus printr-un exemplu concret: „Formarea 

capacităților creative la elevii de vârstă școlară mică în cadrul instruirii problematizate. 

Instruirea problematizată este limitată și condiționată de un șir de factori externi și 

interni. Aceștia sunt: 

• Aplicarea instruirii problematizate în cadrul tuturor disciplinelor de învățământ.  

• Subiecții educaționali posedă specificări de dezvoltare psihoeducaționale concrete. 

• Problematizarea prevede o diferențiere și individualizare maximă a procesului de 

instruire. 

• Sarcinile și situațiile-problemă necesită o raportare la toți factorii intelectuali ai 

creativității. 

• Preponderent, materia de învățământ pentru clasele primare nu poate fi predată-

învățată prin problematizare. 

• Volumul de timp utilizat în cadrul instruirii problematizate se majorează 

considerabil. 

• Predispozițiile ereditare și posibilitățile intelectuale, atitudinile și ritmul activității 

de învățare al elevilor de vârstă școlară mică sunt diverse. 
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• Creativitatea elevilor posedă diverse aspecte și nivel de dezvoltare generală și 

specifică (verbală, imaginativă/figurală, muzicală etc.). 

• Atitudinile de învățare creativă ale elevilor sunt diverse după conținut, orientare și 

intensitate” [1, pp. 254-255]. 

Limitele de funcționare a obiectului de cercetare este reglementat de principiile și 

regulile particulare, de conținuturile, metodele și procedeele specifice caracteristice 

fenomenului educațional concret. Arealul funcțional larg este în raport cu conceptele 

fundamentale pedagogice, legitățile, principiile și formele generale ale educației. 

Funcționalitatea fenomenului educațional supus investigației este permanent influențat, 

pe de o parte, de conceptele, legitățile, principiile generale și, pe de altă parte, de cele 

specifice. Factorii/normativitatea care oferă obiectului de cercetare funcționalitate 

redusă/limitată nu se răsfrânge asupra altor concepte educaționale. În special, aceste 

limite sunt caracteristice pentru cercetările aplicative (metodicile pe obiecte). 

Privitor la reformarea sistemului educațional din Republica Moldova, destul de 

frecvent se exagerează, în ultimele decenii, unele produse investiționale: 

formarea/dezvoltarea creativității la elevi; învățarea în grup/echipe a elevilor; evaluarea 

produselor învățării; informatizarea procesului educațional; aplicarea metodelor 

interactive de instruire ș.a. Nimeni nu este împotriva utilizării/aplicării optime, rezonabile 

a acestor modele-ideale în cadrul procesului educațional. Fiecare model-ideal elaborat și 

validat experimental posedă anumite limite de implementare sociopractice. În cadrul 

anumitor limite posibile și condiții educaționale rezonabile toate modelele-ideale 

elaborate în științele educației și validate experimental aduc un beneficiu în dezvoltarea 

subiecților educaționali (se fortifică benefic procesul și produsul educațional). Trecerea 

de limitele utilizatorice conduce spre/sau favorizează obținerea unor rezultate nedorite, 

subiectiv „benefice” de o valoare relativ scăzută. Mai mult decât atât, în unele cazuri se 

pot obține unele produse/rezultate educaționale pozitive prin eforturi și în unități de timp 

majore. Ca urmare, randamentul educațional este de o valoare relativ scăzută. Cu regret, 

foarte puține cercetări academice conțin indicații concrete referitor la limitele aplicării 

rezultatelor teoretice și practice.  

Limitele valorii/semnificației științifice sunt reglate de următorii factori: a) Ce, cum 

și în ce măsură conceptele/ideile identificate, determinate, stabilite sau elaborate de către 

cercetător au contribuit sau contribuie la dezvoltarea teoriilor/paradigmelor teoretice 

prezente la moment în științele pedagogice? b) În ce măsură și cum valorile științifice 

elaborate/identificate de cercetător inter-influențează cu cele prezente în științele 

pedagogie? Limitele valorii științifice a investigațiilor sunt reglementate de obiectul de 

cercetare. Influenta noului în calitate de produs științific obținut de către cercetător este 

perceput, observat și demonstrat experimental în cadrul obiectului supus investigației. 

Cercetătorul trebuie să demonstreze că obiectul modificat/schimbat reprezintă o nouă 

viziune, o nouă verigă a adevărului științific. Investigația realizată în limitele obiectului 
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cercetării posedă două tipuri/modalități de interacțiuni: a) interne, se are în vedere 

relațiile și interacțiunile dintre elementele/componentele obiectului investigat și b) 

externe – cum și-n ce măsură obiectul investigat și modificat influențează 

pozitiv/favorabil sau negativ asupra altor fenomene pedagogice. De exemplu, în 

examinarea activității de formare a intereselor/atitudinilor cognitive la elevi s-a 

identificat, în calitate de obiect de cercetare, că procesul de învățare este activat de un 

sistem de atitudini directe sau pur cognitive (tendința de a cunoaște/asimila noi 

cunoștințe informaționale, de a pătrunde în esența materiei de învățământ, de a îndeplini 

activități de învățare standard și non-standard/creative etc. La rândul său activitatea de 

învățare este sau poate fi activată/motivată și de un set de atitudini indirecte care oferă 

procesului învățării semnificație sociopractică (de ordin moral, profesional, ecologic, 

estetic etc.), care contribuie nemijlocit la educația morală, estetică, ecologică a subiecților 

educaționali. Deci, prin schimbarea/modificarea benefică a obiectului nominalizat, 

influențăm pozitiv asupra formării/dezvoltării și a altor conținuturi educaționale.  

Limitele semnificației practice sunt perceptibile și se demonstrează prin 

sporirea/îmbunătățirea procesului și produselor educaționale (a sporit nivelul de formare 

a atitudinilor de învățare, a sporit însușita elevilor, s-au îmbunătăți relațiile de parteneriat 

școală-familie etc. și în ce măsură). Factorul măsura creșterii randamentului educațional 

reprezintă un indice relativ. În cercetările socioumane observăm/identificăm anumite 

tendințe sau progrese de sporire, îmbunătățire a procesului educațional și a rezultatelor 

obținute. Limitele semnificației practice a cercetărilor pedagogice se află preponderent în 

raport direct cu sistemul de condiții, situații și factorii educaționali de ordin social, 

pedagogic, psihologic, biogenetic etc. 

În baza condiționărilor descrise în ipoteză, cercetătorul presupune și proiectează, în 

mod mintal, în planul conștiinței, relațiile dintre produsul așteptat și condiționările de 

modificare teoretică și practică a obiectului investigat. Prima sau primele două 

condiționări sunt orientate/direcționate spre obținerea noutății și semnificației științifice 

(determinarea, stabilirea, elucidarea, obținerea, identificarea fundamentelor sau bazelor 

științifice), care satisfac/asigură în mod amplu funcționalitatea obiectului investigat. Ele 

sunt de ordin filosofic, pedagogic, psihologic, logic, etic, sociologic etc. Asigurarea 

teoretică a obiectului investigat nu reprezintă o acțiune care se produce din întâmplare. 

Asigurarea teoretică reprezintă un proces conștient, bine organizat, direcționat în mod 

special pentru o bună asigurare/satisfacere funcțională a obiectului supus investigației 

prin existența relațiilor/interrelațiilor dintre ele. Acele concepte, idei științifice care nu-și 

găsesc locul în dezvoltarea/modificarea conceptuală și praxiologică a obiectului supus 

investigației poartă caracter nefuncțional și nu este cazul să fie nominalizate formal de 

către cercetător în compartimentele – bazele epistemologice ale cercetării, capitolul 

teoretic și modelul-ideal elaborat. 
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Scopul cercetării este orientat spre studierea obiectivă și amplă a procesului 

educațional pentru a obține informații corecte, adevărate sub aspect științific. Scopul 

cercetării se bazează pe actualitatea științifică și practică a fenomenului educațional supus 

examinării, care nu satisface pe deplin sau satisface numai parțial nevoile/trebuințele 

sociopracticului. Componenta aplicativă a scopului cercetării reflectă tendințele 

cercetătorului de a modifica/schimba pozitiv realitatea educațională în corespundere cu 

intențiile, planul mintal de acțiuni/modelul-ideal de activitate, care este orientat spre 

satisfacerea benefică a exigenților sociopractice și a exigenților personale. 

Experimentul pedagogic formativ este proiectat și direcționat de către activitatea 

conștientă, creativă și transformativă a investigatorului și prevede reconstruirea realității 

educaționale [4;5]. Activitatea tehnico-constructivă/creativ-constructivă reprezintă un 

sistem de acțiuni mintale/modele-mintale a viitoarei activități practice, viitor posibil care 

poate fi construit realmente. Activitatea practică educațională reprezintă un produs al 

activității mintale sub formă de intenții, modele-ideale, comportament virtual. 

Cercetătorul, fundamentându-se pe conceptele, ideile, paradigmele științifice, pe de o 

parte, și informația referitor la realitatea educațională, pe de altă parte, retransformă în 

plan mintal/în planul conștiinței posibila/viitoarea realitate educațională sub formă de 

modele-ideale, activitate posibilă intenționată a practicii educaționale de pe 

pozițiile/interesele socioumane și personale. Necesitățile/interesele socioumane își găsesc 

reflectare în documentele naționale și internaționale cu privire la dezvoltarea și 

organizarea educației formale, nonformale și informale. Ființa umană retransformă, 

preventiv în mod mintal/ideal, realitatea educațională, urmată apoi de acțiuni practice 

concrete [6;7]. 

Constructul-ideal/modelul-ideal de transformare a procesului educațional se 

fundamentează pe doi piloni de bază: 

• Reperele epistemologice de ordin filosofic, pedagogic, psihologic, etic etc. 

• Rezultatele experimentului de constatare și experiența educațională formală, 

nonformală și informală. 

În acele cazuri când se admit, în calitate de repere epistemologice, idei, concepte, 

axiome care nu relaționează în mod direct cu obiectul supus investigației constructul-

mintal/modelul-ideal va purta unele caracteristici eronate. Acestea de pe urmă vor 

defavoriza procesul și produsul investigațional. Menționăm că rezultatele experimentului 

de constatare, precum și informația colectată referitor la experiența educațională empirică 

necesită să fie obiectivă, corectă și adevărată din punct de vedere științific. 

Modelele-ideale psihopedagogice necesită, în calitate de construcții mintale a 

viitoarei practici educaționale, să fie implementate în cadrul experimentului formativ prin 

respectarea principiului de adaptare și readaptare la condițiile generale și specifice de 

realizare a procesului educațional. În consecință, modelul/modelele-ideale se 

concretizează și se modifică permanent în calitate de constructe mintale. Deci, modelul-
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ideal final, validat experimental, nu este identic cu cel inițial. El se completează cu noi 

concepte teoretice și normative (idei teoretice, principii și reguli, metode și procedee, 

conținuturi, forme și condiții organizaționale). Constructele mintale/modelele-ideale 

pedagogice relaționează în permanență cu realitatea/practica educațională și se 

condiționează reciproc. În baza cadrului teoretic și praxiologic al modelelor-ideale se 

elaborează/construiesc noi recomandări, indicații, se formulează decizii, mecanisme de 

organizare benefică a practicii educaționale. Acțiunile de elaborare, transformare a 

modelelor-ideale și a practicii educaționale reprezintă factorul de bază în autorealizarea și 

satisfacerea motivelor/trebuințelor socioumane și personale a cercetătorului. Dacă 

conceptele teoretice de elaborare a modelului-ideal nu satisfac pe deplin sau nu asigură în 

mod amplu obiectul supus investigației, iar informația referitor la starea situației practicei 

educaționale nu este deplină/completă, atunci rezultatele/produsele obținute în cadrul 

experimentului pedagogic vor purta caracter neproductiv, eronat. La baza construirii 

modelelor-ideale se află realitatea educațională concretă, care se derulează în cadrul unor 

condiții sociopractice generale și specifice. Unitatea/interrelația dintre activitatea 

științifică și practica educațională poate fi redată astfel:  

 

Figura 1. Unitatea/interrelația dintre activitatea științifică 

și practica educațională [2] 

În cadrul activității științifice cercetătorul devine în mod firesc purtător și realizator 

al intereselor/trebuințelor sociopractice. Personalizarea trebuințelor înglobează în sine 

motivul responsabilității și obligativității către activitatea și produsul investigațional 

obținut.  

Toate cercetările în științele pedagogice se încheie cu un set de recomandări, 

îndrumări, indicații pentru agenții educaționali. Normativitatea educațională recomandată 

necesită să se raporteze la necesitățile/interesele pedagogilor practicieni, managerilor, 

factorilor de decizie etc. În caz contrar chiar, chiar și atunci când produsele științifice și 

practice sunt de o înaltă valoare se „autoconservă” devin nefuncționale pentru majoritatea 

practicienilor, pentru mediul educațional.  

Încă un aspect important referitor la cele expuse mai sus. Rezultatele/produsele 

cercetării necesită să se adapteze și readapteze la conținuturile educaționale practice 

existente, să-și găsească locul în sistemul educațional sub formă de elemente noi sau 

modificate/schimbate, care favorizează și îmbunătățește activitatea practică a agenților 

educaționali. Astfel, produsele cercetărilor pedagogice se transformă în motive, intenții 
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de activitate a pedagogilor practicieni și a subiecților educaționali. Descoperirile 

științifice necesită să-și găsească suport realizabil în practica educațională în limitele 

conceptelor fundamentale, legităților și principiilor, metodelor, procedeelor și 

conținuturilor, condițiilor și formelor generale ale educației și, în special, în limitele 

posibilităților realității sociopractice. Deci, una din barierele aplicativității produselor 

științifice în practica educațională o reprezintă condițiile sociopractice de realizare a 

activității educaționale, care sunt generate de un sistem complex de factori sociali, 

pedagogici, psihologici, biogenetici, economici etc. 

Un alt factor de importanță vitală în realizarea relațiilor dintre știința și practica 

pedagogică îl reprezintă determinismul intern al subiecților educaționali. Subiecții 

educațional sunt ființe bio-psiho-sociale de o complexitate extrem de înaltă, care nu pot fi 

„dresați”, adaptați și readaptați la mediul de viață numai conform necesităților 

sociale/determinismului extern. Ei sunt ființe socioumane de cea mai înaltă complexitate, 

care posedă necesități/motive, intenții, cunoștințe, abilități, posibilități interne foarte 

diversificate, care nu pot fi și nu trebuie să fie standardizate în mod deplin conform 

intențiilor/intereselor externe/determinismului extern. Dacă în cadrul educației ne bazăm 

numai pe exigențele determinismul extern, alunecăm spre marxism, care nu recunoaște 

rolul determinismului intern. Determinismul intern reprezintă fundamentul centrării 

educației pe elev/student. Educația și instruirea se raportează permanent la posibilitățile 

bio-psiho-sociale, la zona actuală și proximă de dezvoltare a subiecților educaționali [6]. 

Următoarea coordonată poartă în linii generale caracter subiectiv, de interes îngust 

sociopractic. În unele cazuri, pentru a demonstra și argumenta faptul realizării unor 

schimbări, la prima vedere benefice/pozitive în sistemul educațional, unii factori 

decizionali impun, prin diverse hotărâri, directive, regulamente, agenților educaționali 

implementarea unor modele-ideale/proiecte nefondate științific și practic. O altă 

coordonată valorică constă în manifestarea atitudinii negative, neadecvate a organelor 

decizionale privitor la dezvoltarea benefică/pozitivă a personalității, a grupelor, 

comunităților de oameni și societății prin educație.  

Produsele științifice se transformă/devin forță motrice a practicii educaționale, iar 

acțiunile mintale/modelele-ideale se transformă în acțiuni real-practice, dacă ele sunt 

însoțite de interese/motive semnificative sociopractice și conștientizate valoric de către 

agenții educaționali. Implementarea produselor științifice necesită să fie însoțite de un 

sistem de necesități/interese sociopractice rezonabile/pozitive, acceptate de mediul 

educațional.  

Concluzii 

Produsele științifice devin funcționale atunci, când ele se implementează în 

activitatea educațională prin adaptări și readaptări rezonabile în limitele unor condiții 

favorabile. Produsele științifice care nu-și găsesc aplicativitate teoretică și practică se 

transformă în rezultate/produse „pasive” și nesemnificative valoric.  
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Ideile/produsele teoretice devin funcționale dacă: a) se folosesc pentru elaborarea 

principiilor și regulilor, conținuturilor, metodelor și procedeelor, formelor și mijloacelor 

educaționale; b) se integrează în sistemul de idei/concepte, teorii, paradigme prezente în 

științele educației, prin aceasta se depistează noi relații dintre produsele științifice create 

și cele prezente în științele pedagogice. Produsele teoretice oferă noi deschideri, direcții 

și probleme de cercetare. Deci, semnificația teoretică a cercetării posedă doi vectori 

obligatorii: dezvoltă/modifică conceptele teoretice caracteristice domeniului investigat și 

servește ca bază în elaborarea normativităților practice. Agenții educaționali modifică, în 

baza produselor științifice aplicative/practice, activitatea educațională. Pentru a recurge la 

schimbare, este necesar inițial de „montat” conștiința agenților să fie pregătiți, 

educaționali din punct de vedere motivațional și practic, de schimbare, pentru a se 

încadra în acțiunile transformative. Activitatea practicianului necesită să fie însoțită de 

necesitățile/motivele de acceptare și realizare a noului/schimbării pozitive. Este important 

ca pedagogul practician să fie convins că noile mijloace de educație și instruire 

favorizează și sunt benefice în dezvoltarea subiecților educaționali. Astfel, produsele 

investigațiilor științifice se transformă în acțiuni reale de modificare pozitivă a practicei 

educaționale și se derulează integrarea științei și a practicii educaționale. 
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Аннотация. В сфере медицинского образования особенно важен опыт практической 

деятельности. С целью подготовки иностранного студента медицинского университета за 

максимально короткие сроки к социальной и профессиональной коммуникации возможно 

использование в процессе преподавания русского языка элементов уникальной методики 

симуляционного обучения. 

Ключевые слова: симуляционное обучение; обучении русскому языку как иностранный; 

иностранный студент; высшее медицинское образование. 

 

SIMULATION TRAINING AS A TECHNOLOGICAL INNOVATION IN 

TEACHING RUSSIAN TO FOREIGN MEDICAL STUDENTS 

Summary. In the field of medical education, practical experience is particularly important. In order to 

prepare a foreign student of a medical university for social and professional communication in the 

shortest possible time, it is possible to use elements of a unique methodology of simulation learning in the 

process of teaching Russian. 

Keywords: simulation training; teaching Russian as a foreign language; а foreign student; higher medical 

education. 

 

INSTRUIREA PRIN SIMULARE CA O INOVAŢIE TEHNOLOGICĂ ÎN 

ÎNVĂŢAREA LIMBII RUSE DE STUDENŢII-MEDICI STRĂINI 

Rezumat. În domeniul educaţiei medicale este foarte importantă experienţa activităţii practice. În 

procesul predării limbii ruse este posibil de a utiliza elementele unei metodici unice, învăţarea prin 

simulare, cu scopul de a pregăti într-un timp foarte scurt studentul străin a universităţii de medicină pentru 

comunicarea socială şi profesională.  

Cuvinte cheie: Instruirea prin simulare, învățarea limbii ruse ca limbă străină, student străin, studii 

superioare în medicină. 

 

Введение 

Соответствие продукта запросам, требованиям, стандартам с наличием 

последующих прямых эффектов потребления данного продукта позволяет говорить 

о наличии качества. Таким качеством характеризуется образовательная услуга, 

предоставляемая учреждением образования «Белорусский государственный 

медицинский университет» (далее – БГМУ). Обучение в БГМУ носит 

практикоориентированный характер и ведется по современным программам и 

технологиям, соответствующим европейским стандартам. Университет занимает 
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лидирующие позиции в сфере высшего медицинского образования Республики 

Беларусь, его выпускники отличаются конкурентоспособностью на 

международном рынке. С 1970 года подготовлено более 3000 иностранных 

специалистов из 108 стран мира. Все это благодаря использованию современных 

технологий в медицинском образовании, а также предоставлению возможности 

иностранным гражданам выбирать обучение на русском или английском языках. 

Как показывает практика, англоязычное обучение будущих врачей и провизоров 

является наиболее востребованным.  

Вместе с тем существует ряд трудностей для преподавателей русского языка 

как иностранного.  

Во-первых, отсутствие мотивации у англоязычных студентов к изучению 

русского языка. Де-юре высшее медицинское образование предлагается на 

английском языке. Но де-факто иностранные студенты 1-2-го курсов при 

прохождении практики на фармацевтических заводах, в контрольно-аналитических 

лабораториях, аптеках, клиниках должны общаться с сотрудниками и пациентами 

на русском языке. Незнание или плохое знание русского языка при прохождении 

практики в клинике, на фармацевтическом заводе, в аптеке пагубно сказывается на 

овладении практическими навыками в медицинской сфере [2]. Более того, следует 

отметить, что не все иностранные студенты, в т.ч. и русскоязычные, могут работать 

с пациентами в силу несформированности уровня коммуникативной насыщенности 

и профессиональной достаточности (УКНПД) [7].  

Во-вторых, отсутствие четко разработанной законодательной базы привело к 

разночтениям при организации учебного процесса для иностранных студентов, в 

частности, англоязычных. В БГМУ англоязычное обучение по программе 

«Английский как родной» началось на подготовительном отделении с 2014 г. 

Первый набор составил 20 человек (Иран --75%, Нигерия – 15%, Камерун – 5%, 

Израиль – 5%); в 2015 г. уже обучалось 62 чел. (Иран – 84%, Нигерия – 6%, Алжир 

– 5%, Сирия – 2%, Ирак – 2%, Израиль – 1%) [4]. Сегодня среди иностранных 

студентов БГМУ большую часть составляют англоязычные. Иностранные 

слушатели подготовительного отделения, планировавшие получать высшее 

медицинское образование на английском языке, изучали русский и английский 

языки, физику, химию, биологию, математику, после чего поступали на 1-ый курс 

университета. Параллельно к поступлению иностранных граждан на 1-ый курс в 

БГМУ готовили подготовительные отделения Белорусского государственного 

педагогического университета им. Максима Танка, Белорусского национального 

технического университета, Белорусского государственного экономического 

университета, Белорусского государственного медицинского колледжа. В 

вышеперечисленных учреждениях образования ввиду отсутствия в стране типового 
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учебного плана для иностранных граждан, обучающихся на подготовительном 

отделении и планирующих получать высшее медицинское образование на 

английском языке, предлагалось по русскому языку разное количество часов: от 50 

до 760. С 2017-2018 учебного года англоязычные студенты получили право 

поступать сразу на 1-ый курс без прохождения обучения на подфаке. Данная 

политика привела к угрозе закрытия ряда подготовительных отделений во многих 

вузах страны. 

В-третьих, отмечается повсеместная тенденция сокращения учебных часов по 

РКИ. Почти в 2 раза уменьшили количество учебных часов, отводимых на 

изучение русского языка иностранными англоязычными гражданами. Так, в сумме 

(подготовительное отделение и 1-3 курсы) в БГМУ по специальности «Лечебное 

дело» на изучение русского языка отводилось 1502 ч., по специальности 

«Стоматология» - 1256 ч. Без обучения на подфаке по русскому языку осталось 598 

ч. и 452 ч. соответственно. Таким образом, в англоязычных группах 1-го курса 

оказались студенты с разным уровнем владения русским языком и «нулевые». Для 

сравнения: в советское время иностранный гражданин учил русский язык в 

медицинском вузе около 6 лет. Сегодня иностранные студенты-медики 

заканчивают изучение дисциплины «Русский язык как иностранный» на 3-м курсе.  

В-четвертых, нормативного закрепления требует норма допуска иностранного 

студента к работе с пациентами во время практики в клинике, аптеке, на 

фармацевтическом заводе. Поскольку условием допуска врача в профессию 

является успешное прохождение процедуры первичной, специализированной 

аккредитации по завершении обучения в вузе, считаем, что подобного рода 

разрешение к работе с пациентами во время учебного процесса должно быть и у 

каждого студента, особенно иностранного. Практика показывает, что не все 

иностранные студенты, в т.ч. и русскоязычные, могут работать с пациентами в 

силу несформированности основ социальной и профессиональной коммуникации. 

В-пятых, у иностранного студента процент «выживаемости знаний» и 

сохранения навыков по русскому языку после сессии минимален. Ситуация 

обусловлена тем, что сразу после сдачи экзаменов студент возвращается в родную 

языковую среду: общается только со своими земляками и на родном языке либо 

уезжает на родину, где нет в принципе возможности использовать русский язык.  

Средства обеспечения качества преподавания русского языка  

В подобных условиях, считаем, необходимо использовать следующие 

способы обеспечения качества преподавания русского языка иностранным 

гражданам.  

Прежде всего, рекомендуем руководствоваться инновационными 

педагогическими технологиями личностно-ориентированного обучения русскому 
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языку как иностранному: музейными, экскурсионными, проблемными, 

театральными, проектными, музыкальными. Данные технологии подробно 

рассматриваются одной из значимых методических школ в области обучения РКИ 

на территории Европы – Международной квалификационной школой 

«Современные педагогические технологии в обучении РКИ» Варненского 

свободного университета им. Черноризца Храбра и фонда «Русский мир». 

Кроме того, нами взят курс на практикоориентированность: внесены 

практикоориентированные дополнения и изменения в учебную программу по 

русскому языку, больше внимания уделено формированию навыков общения в 

социокультурной и бытовой сферах, создаются практикоориентированные учебные 

пособия. Максимально используются возможности академического и научного 

сотрудничества БГМУ с зарубежными университетами и организациями. 

Курс на практикоориентированность [1; 3] при подготовке будущих 

иностранных специалистов предусматривает 4 вида обучения: классическое, 

симуляционное, дистанционное, интерактивное. Классический, дистанционный и 

интерактивный описывались нами ранее [2]. Остановимся на преимуществах 

использования элементов уникальной методики симуляционного обучения (далее – 

СО) при обучении русскому языку иностранного студента медицинского вуза. 

В учебных планах медицинских вузов Беларуси и России отдельным 

компонентом выступает симуляционный учебный курс, имитирующий 

профессиональную деятельность с использованием современных технических 

средств. С одной стороны, этот курс является дополнительной возможностью для 

студента сформировать устойчивый навык выполнения медицинских манипуляций. 

С другой стороны, позволяет преподавателю проконтролировать степень 

сформированности данного навыка. Каждое занятие по РКИ, а в большей мере с 4-

го семестра, представляет собой практическую подготовку специалиста к 

профессиональной деятельности в условиях, приближенных к реальным. Кроме 

того, в 2019-2020 учебном году в учебные планы включена дисциплина «Основы 

социальной и профессиональной коммуникации» с 3-го по 6-й семестры (108 ч. – 

для русскоязычных студентов; 144 ч. – для англоязычных). Этот предмет 

направлен на формирование и развитие профессионально-коммуникативной 

компетенции будущих врачей и провизоров и формирует в качестве базисных 

составляющих стратегическую, дискурсивную, речеповеденческую, 

информативно-коммуникационную компетенции, обеспечивающие готовность и 

способность решать профессионально-коммуникативные задачи в 

профилактической, диагностической, лечебной, реабилитационной, психолого-

педагогической сферах деятельности.  

При этом предлагается целый арсенал вербальных, невербальных, смешанных 
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приемов симуляции со стандартизированными пациентами-актерами из числа 

самих студентов; пациентами на экране. 

К вербальным, например, можно отнести ролевые игры коммуникативной 

направленности «Врач - пациент». Преподаватель проводит предварительную 

лексическую подготовку по определенной игровой теме, дает инструктаж 

студентам-актерам (врач, пациент) и остальным студентам группы («зрителям»), 

устанавливает регламент. Во время инструктажа раздаются четкие рекомендации 

каждому студенту. Например, роль доктора заключается в раскрытии основных 

разделов медицинской карты пациента: «Анкетные данные» (паспортная часть 

карты), «Жалобы пациента», «История настоящего заболевания», «Результаты 

обследования»; роль «зрителя» - в критичном оценивании действий доктора / 

пациента и т.д. После игры начинается дебрифинг-обсуждение, включающий 

несколько этапов: самооценивание врачом и пациентом своих речевых действий, 

оценивание каждым из зрителей речевой работы врача и пациента, затем 

оценивание преподавателем работы каждого из студентов с выставлением баллов 

по десятибалльной шкале. Оценивание преподавателем проходит с подробным 

комментарием. На следующем занятии студенты меняются ролями, и игра 

повторяется. Учебное время при этом, как правило, составляет в общем 2 

академических часа на 1 игру и рассчитывается следующим образом: лексическая 

подготовка – 30 мин., инструктаж – 10 мин., непосредственно сама ролевая игра 

«Врач - пациент» – 10 мин., дебрифинг-обсуждение (самооценивание, оценивание 

«зрителями», оценивание преподавателем) – 50 мин. При организации дебрифинга 

создается атмосфера доверительной среды, производится анализ, переосмысление 

произошедшего и выработка нового знания, которое потом можно применить в 

реальных условиях.  

Тематика игр типа «Врач-пациент» зависит от получаемой студентом 

специальности. Так, для будущего стоматолога предлагаются симуляционные 

игры: «Хирург-стоматолог – пациент», «Стоматолог – пациент с апикальным 

периодонтитом / кариесом / пульпитом». Для иностранных студентов, 

обучающихся по специальности «Лечебное дело» – «Врач – пациент с 

заболеваниями органов дыхания (бронхит, бронхиальная астма) / заболеваниями 

сердечно-сосудистой системы (гипертоническая болезнь, стенокардия, инфаркт 

миокарда, ишемическая болезнь сердца) / заболеваниями органов пищеварения 

(гастрит, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки) / заболеваниями 

печени (гепатит) / заболеваниями желчевыводящих путей (холецистит, 

желчнокаменная болезнь) / заболеваниями почек (гломерулонефрит)».  

Ярким примером невербальных приемов симуляции является проект «Визитка 

первокурсника». Ежегодно данный проект в формате конкурса плакатов 
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объявляется для иностранных студентов-первокурсников с целью развития в ходе 

совместного решения поставленных задач их коммуникативных навыков и умений, 

формирования личностных качеств, творческих способностей, умений работать в 

коллективе. Студентам первого курса, обучающимся как на русском языке, так и на 

английском, предлагается создать плакат, представляющий их группу. Практика 

показывает, что при наличии минимального лексического запаса иностранные 

студенты с удовольствием включаются в творческий процесс, или КТД 

(коллективную трудовую деятельность), знакомятся при этом лучше друг с другом 

в рамках своих групп, с интересом ищут новые оригинальные способы 

представления себя и своего коллектива. Атмосфера дружеского общения 

студенческой молодёжи разных национальностей, приятного эмоционального 

настроения, сотрудничества, взаимопонимания, взаимоуважения помогает 

развивать все виды речевой деятельности, а также способствует сплочению 

коллектива группы. 

 

Смешанные приемы симуляции хорошо представлены такими игровыми 

технологиями, как квест «Схватка: интерны в полевом госпитале» и start-up «Моя 

аптека». В квесте «Схватка: интерны в полевом госпитале» закрепление умений по 

всем видам речевой деятельности иностранными студентами специальности 

«Лечебное дело» проходит параллельно с демонстрацией навыков оказания первой 

медицинской помощи в полевых условиях, пополнением багажа медицинских 

знаний и проверкой быстроты реакции. Иностранные студенты в роли интернов 

выполняют задания в импровизированных «отделениях полевого госпиталя», к 

которым необходимо еще и добраться по указанным в заданиях адресам. Квест 

проходит в учебном корпусе и на прилегающей к университету территории; 
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является кратковременным (рассчитан на 4 часа), межпредметным, линейным 

проектом. Работа над квестом начинается с того, что преподаватель разбивает 

студентов на команды и вручает каждой «дорожную карту» с заданиями. Участие 

студентов в квесте возможно только после прохождения тем «Медицинская карта 

пациента»; заболевания сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, органов 

пищеварения, печени, желчевыводящих путей, почек и др. согласно учебной 

программе. Так, оказавшись в регистратуре, будущие врачи работают с 

медицинской картой пациента, отрабатывают заполнение ее паспортной части. В 

хирургическом отделении получают шанс перевоплотиться в практикующего 

хирурга и провести игровую экстренную операцию. В детском отделении будущие 

врачи учатся общаться и обращаться с самыми маленькими пациентами, оказывая 

им необходимую помощь, а в отделении протезирования создают аналог, 

например, протеза кисти руки из подручных материалов. 

 

В кабинете т.н. отоларинголога уровень владения русским языком 

проверяется при прослушивании популярных песен, а в кабинете главврача сдается 

экзамен, где необходимо использовать научный стиль речи при представлении 

истории болезни того или иного пациента. 

В start-up «Моя аптека» успешно закрепляются знания по научному стилю 

речи с будущими провизорами. Как правило, данный проект возможен к концу 

четвертого семестра. Из группы выбирается студент-покупатель и студент-

заведующий аптекой. Последнему дается задание построить свою аптеку с 

управленческой, маркетинговой, производственной, информационно-

консультационной функциями; набрать соответствующий штат из числа своих 

одногруппников (провизоров, фармацевтов, санитаров). Остальные студенты 

являются помощниками заведующего аптекой, они должны разработать правила по 

аптечному изготовлению лекарственных средств, контролю качества, сроку 
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годности, упаковке и маркировке, условиям хранения и их реализации. Все 

утвержденные правила необходимо продемонстрировать при посещении аптеки 

студентом-покупателем. 

Применение технологии симуляционного обучения оправдано на занятиях 

РКИ еще и тем, что в БГМУ на ПО и медицинском факультете иностранных 

учащихся обучаются иностранные граждане с разным типом восприятия 

информации. Больший процент (80-85%) составляют визуалы и кинестетики из 

Индии, Ирана, Ливана, Иордании. О.Д. Митрофанова, В.Г. Костомаров, М.Н. 

Вятютнев, Э.Ю. Сосенко, Е.М. Степанова в книге «Методика преподавания 

русского языка как иностранного» подчеркивали, что «опора на наглядность 

стимулирует работу оперативной памяти учащегося», «обеспечивает 

формирование ассоциативных связей; единство конкретного и абстрактного» [5, 

с.90]. Поскольку визуалы помнят картинами, для них создаются презентации при 

изучении социокультурного и научного пластов лексики, схемы-опоры при 

объяснении грамматического материала; предлагаются задания на составление 

«маршрутизаторов лечения» того или иного заболевания, чертежа 

фармацевтического завода или аптеки. Кинестетики помнят общее впечатление, 

запоминают, двигаясь. Поэтому им предлагаются задания по составлению 

конспекта, выписыванию новых понятий, записывание информации, 

проговаривание и демонстрация выполнения той или иной медицинской 

манипуляции (измерение давления, пульса, веса, роста пациента и т.п.). При 

формировании словаря общения визуалу предлагаются существительные, глаголы, 

прилагательные, связанные со зрением (видеть, яркий, прозрачный); кинестетику – 

слова, описывающие чувства и движения (сгибать, холодный, ощущение).  

Выводы 

Таким образом, начиная с условно-речевых упражнений и до конвертируемых 

в имитационный процесс сценариев соответствующих ситуаций, размещенных в 

учебно-методическом комплексе по русскому языку (например, для будущих 

провизоров [6]), русистом в обязательном порядке учитываются перечень 

необходимых профессиональных компетенций, формируемых у будущего 

специалиста, технические возможности организации учебного процесса, 

продолжительность обучения, количество обучающихся в группе. Каждое задание-

симуляция заканчивается дебрифингом-обсуждением, что обеспечивает обратную 

связь для оценки качества выполнения симуляционных задач и закрепления 

полученных навыков и знаний.  

Приемы симуляции опираются на классический доминирующий принцип 

методики преподавания русского языка иностранцам – принцип наглядности, в 

соответствии с которым создается зрительная опора мыслительных механизмов, 
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формируются речевые автоматизмы. Одновременно с формированием у студентов 

умения находить несколько способов решения проблемной ситуации, определения 

наиболее рационального варианта развиваются коммуникативные способности, 

умения обрабатывать информацию и принимать оптимальное решение. 

Симуляционное обучение позволяет реализовать деятельностный подход в 

обучении русскому языку как иностранному будущих медиков при условии 

наличия обратной связи по результатам решения речевой задачи. Принципы 

симуляционного обучения способствуют качественному прохождению учебной 

программы по РКИ в сжатые сроки и «поддержанию в тонусе» приобретенных 

навыков говорения, аудирования, письма, чтения; являются 

практикоориентированными; увеличивают процент «выживаемости знаний» 

студентов. 
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Aннотация. В данной статье составлены задания, которые, можно использовать на уроках русского 

языка в тюркоязычной аудитории как благодатный дидактический материал. Так как пословицы 

полезно привлекать в качестве примеров при изучении различных разделов русского языка.  

Ключевые слова: учебно-языковые задания, упражнения на анализ лексико-семантических 

особенностей языковых единиц, упражнения на анализ синтаксических особенностей языковых 

единиц, пословицы. 

 

NOMINAL-CENTRIC PROVERBS OF RUSSIAN AS DIDACTIC MATERIAL 

FOR TEACHING STUDENTS IN A TURKIC-SPEAKING AUDIENCE 

Abstract. There formed tasks in this article, which can be used in lessons of the Russian language in groups 

with Turkic speaking learners as an abundant didactic material. As the object of the article serves the 

proverbs which can be used as examples in the analysis of different language layers of the Russian language. 

Key words: learning and linguistic tasks, exercises for the analysis of lexico-semantical peculiarities of 

linguistic units, exercises for the analysis of the syntactic peculiarities of linguistic units, proverbs. 

 

PROVERBE CU SENS NOMINAL (NOMINOCENTRICE) ALE LIMBII RUSE  

CA MATERIAL DIDACTIC ÎN INSTRUIREA 

STUDENŢILOR DIN GRUPELE TURCICE 

Rezumat. În acest articol sunt prezentate exerciţiile care pot fi utilizate la orele de limba rusă pentru 

studenţii din grupele turcice. Autorul utilizează ca material didactic proverbele, care pot fi exemple în 

învăţarea diferite compartimente ale limbii ruse. 

Cuvinte cheie: Proverbe, exerciţii lingvistice, exerciţii de analiză a particularităţilor lexico-semantice a 

unităţilor lingvistice, exerciții de analiză a particularităţilor sintactice a unităţilor lingvistice. 

 

Введение 

В лексико - фразеологической системе языка пословицы занимают 

значительное место. Аккумулируя народный опыт, они в сжатом виде формулируют 

важнейшие логические отношения, дают сущностные характеристики предметам и 

явлениям действительности. 

В абсолютном большинстве случаев пословицы характеризуются 

положительным содержанием с точки зрения этики и морали. В связи с этим 

пословицы можно использовать в процессе воспитательной работы с учащимися. 

Пословицы учат добру, налаживанию правильных взаимоотношений с 
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окружающими людьми, ориентируют человека в самых сложных жизненных 

ситуациях. Ср., например: Человек человеку друг. Не рой яму другому - сам в неё 

попадёшь. Как аукнется, так и откликнется. Любишь кататься, люби и саночки 

возить. Огромное воспитательное воздействие пословиц не вызывает сомнений. 

Методы и материалы 

Пословицы можно использовать на уроках русского языка в тюркоязычной 

аудитории как благодатный дидактический материал. Полезно привлекать 

пословицы в качестве примеров при изучении различных разделов русского языка. 

Например, в процессе изучения на филологических факультетах полисемии, 

путей её развития, метафор неоценимую помощь может оказать использование 

пословиц, поскольку пословицы по своей природе всегда метафоричны, всегда 

характеризуются непрямыми, переносными значениями. Например, пословица Одна 

ласточка ещё не делает весны применяется для обозначения различных жизненных 

ситуаций, которые представляют собой варианты по отношению к смысловому 

инварианту: одно случайное явление ещё не говорит о глобальности события, о 

сущности предмета, о появившейся закономерности. 

Богатый материал дают пословицы при изучении антонимии. При помощи 

пословиц человек сопоставляет и противопоставляет окружающие его явления. В 

качестве компонентов пословицы выступают антонимы, относящиеся к различным 

частям речи: 

A. существительные: Ученье- свет, а неученье- тьма; 

B. прилагательные: Худой мир лучше доброй ссоры; 

C. наречия: Подальше положишь- поближе возьмёшь. Тише едешь- дальше 

будешь. 

Пословицы целесообразно использовать и при изучении синонимии, например: 

Что нагой, что голый- всё одно: Что скупой, что жадный- всё одно. 

В пословицах представлены почти все части речи русского языка, например: 

1) имена сущ.: Свой глаз алмаз; 

2) имена прил.: На чужой каравай рот не разевай; 

3) имена числ.: У семи нянек дитя без глазу; Первый блин комом. 

4) местоимения: Что с возу упало, то пропало. Не в свои сани не садись. Каждый 

кулик свое болото хвалит. 

5) наречия: Хорошо там, где нас нет. 

Употребительны в составе пословиц различные глагольные формы: 

А) глаголы повелительного наклонения: Не спеши языком, торопись делом; Любишь 

кататься- люби и саночки возить; Не хвали сам себя, пусть другие похвалят тебя. 

Б) инфинитив: Жизнь прожить- не поле перейти; Хозяйство вести- не рукавом 

трясти. 
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В) глаголы изъявительного наклонения: Обжёгшийся на молоке дует на воду; Шила 

в мешке не укатишь. 

Вышеприведённые пословицы могут быть использованы для развития навыков 

правописания: 

1) правописание окончаний глаголов 2-го лица единственного числа: Поспешишь 

- людей насмешишь. 

2) правописание НЕ с глаголами: Не в свои сани, не садись. Не зная броду, не суйся 

в воду. 

3) правописание ТСЯ- и -ТЬСЯ в глаголах: Не плюй в колодец, пригодиться воды 

напиться. 

Целесообразно использовать пословицы и при изучении синтаксиса. Так, 

правило о постановке тире между подлежащим и сказуемым при отсутствии связки 

иллюстрируется следующими примерами: Свой глаз алмаз; Жизнь прожить- не поле 

перейти. 

Материал пословиц используется при изучении распространённых и 

нераспространённых предложений односоставных и двухсоставных предложений. В 

частности, многие пословицы представляют собой обобщенно-личные предложения 

например: На сердитых воду возят, Цыплят по осени считают. 

Многие пословицы используются при изучении сложных предложений в 

качестве примера для различных пунктуационных правил: 

A. в сложносочинённых: Ученье - свет, а неученье - тьма;  

B.  в сложноподчиненных: Хорошо смеётся тот, кто смеётся последним; 

C. в бессоюзных сложных: Поспешишь - людей, насмешишь; 

Предлагаем ряд упражнений, содержащих пословицы, используемые для 

выработки навыков правописания. 

Упражнение 1. Вставьте, где следует, нужные знаки препинания. 

1) Куй железо пока горячо. 2) Игра не следует свеч. 3) С паршивой овцы хоть шерсти 

клок. 4) Семь раз отмерь, один раз отрежь. 5) На безрыбье и рак рыба. 

Упражнение 2. Раскрывая скобки, установите слитное или раздельное написание. 

1) Ученье свет, а (не)ученье- тьма. 2) Сытый голодного (не)разумеет. 3) У сильного 

всегда (бес)сильный виноват. 4) бедный богатому (не)товарищ.  

Упражнение 3. Допишите падежные окончания слов. 

1) У сем… нянек дитя без глазу… .  

2) Голод- лучш… повар.  

3) Семеро одн… не ждут.  

4) Жизнь прожить- не пол… перейти.  

5) Обжёгш… на молок… дует на вод… .  

6) Хозяйство вести- не рукав… трясти.  
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7) Не зная в брод…, не суйся в вод… . 

Упражнение 4. Запишите пословицы, раскрывая скобки. 

1) (Не) зная в броду, (не) суйся в воду. 2) (Не) в свои сани, (не) садись. 3) (Не) хвали 

сам себя, пусть другие похвалят тебя. 4) Шила в мешке (не) утаишь. 

Упражнение 5. Вставьте место точек где нужно мягкий знак. 

1) Не плюй в колодец, пригодит…ся воды напит…ся. 2) Семь раз отмер…, один раз 

отреж… . 3) Поспешиш…- людей, насмешиш… .  

Упражнение 6. Проведите синтаксический разбор следущих предложений. 

1) Свой глаз алмаз, 2) Жизнь прожить- не поле перейти, 3) На сердитых воду возят, 

4) Цыплят по осени считают, 5) Снявши голову, по волосам не плачут, 6) Что с возу 

упало, то пропало, 7) Шила в мешке не утаишь, 8) Не хвали сам себя, пусть другие 

похвалят тебя, 9) Не рой яму другому, сам в неё попадёшь.  

Р.Г.Баяманова разработала классификацию упражнений, исходя из 

коммуникативной, профессиональной и педагогической направленности обучения. 

В классификации Р.Г.Баямановой выделяются следующие виды заданий: 

1) учебно-языковые задания; 

2) учебно-речевые задания; 

3) учебно-методические задания. [1, 1995, с.114]. 

Учебно-языковые задания дают «возможность сконцентрировать все внимание 

учащихся на данном явлении языка, создать определенные связи с другими 

языковыми явлениями, постепенно выработать представление о системе изучаемого 

языка, которое не создается с помощью одних речевых упражнений [3, с.40]. 

В основу учебно-языковых заданий положено понимание языка как единства 

структуры и функции (строя и употребления), который может быть изучен с разных 

сторон» [1, с.120-121]. 

Выделение учебно-методических заданий связано с проблемой методического 

преломления изучаемых лингвистических дисциплин в национальных группах 

факультетов русского языка и литературы. «Практический курс русского языка для 

будущих учителей-словесников имеет свою ярко выраженную специфику, которая 

проявляется в том, что студенты, обнаружив его близость к школьной грамматике, 

рассматривают занятия по этому предмету как модель своих будущих уроков. 

Основой предлагаемых учебно-языковых заданий является умелое выявление и 

методическое использование преподавателями этого «взгляда» студента как первый 

росток его профессиональной заинтересованности в будущей педагогической 

деятельности» [1, 1995, с.145]. 

Г.С.Иманбекова разработала систему упражнений, основываясь на учении 

Л.В.Щербы о трех аспектах языковых явлений. Первый аспект речевых явлений – 

это речевая деятельность (процессы говорения и понимания), второй аспект – это 
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языковая система (грамматика и словарь), третий аспект – это языковой материал 

(совокупность всего сказанного или написанного) [Щерба, 1965, с.361-363]. 

Г.С.Иманбекова выделяет три системы упражнений: 

1) система упражнений на формирование знаний о системе языка; 

2) система упражнений на формирование умений и навыков анализа языкового 

материала; 

3) система упражнений на формирование умений и навыков ведения речевой 

деятельности на русском языке [2, 1999, с.73]. 

Разработанная нами система упражнений 

Предлагаемая нами система упражнений также основывается на учении 

Л.В.Щербы о трех аспектах языковых явлений. При этом мы учитываем наличие 

двух больших участков «системы»: грамматику и словарь. В связи с этим мы 

предлагаем следующую классификацию упражнений: 

1. Упражнения на формирование знаний о системе языка: 

а) упражнения на формирование знаний о лексико-семантическом аспекте 

языковой системы; 

б) упражнения на формирование знаний о синтаксическом аспекте языковой 

системы. 

2. Система упражнений на формирование умений и навыков анализа языкового 

материала: 

а) упражнения на анализ лексико-семантических особенностей языковых 

единиц; 

б) упражнения на анализ синтаксических особенностей языковых единиц. 

3. Система упражнений на формирование умений и навыков ведения речевой 

деятельности на русском языке. 

Разрабатывая свою систему упражнений, мы учитывали все достижения 

лингвометодической науки. Вместе с тем, предлагаемая система упражнений была 

разработана с учетом следующих лингвометодических требований. 

1) коммуникативная направленность обучения; 

2) соблюдение принципа «от простого к сложному»; 

3) опора на межъязыковые сопоставления; 

4) разнообразие видов упражнений; 

5) сочетание языковой теории с практикой речевого использования языковых 

единиц; 

6) индивидуальный подход к студентам; 

7) систематическое проведение словарной работы на практических занятиях; 

8) формирование умений и навыков лексико-семантического и синтаксического 

анализа, необходимого для осмысления языковых единиц, умений 
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самостоятельно анализировать лексико-семантические и синтаксические 

особенности языковых единиц. Приведем примеры. 

1) Приведите примеры антонимичных пословиц, в которых говорилось бы о добре 

и зле. 

2) Расскажите о том, как понятие времени отражено в пословицах. 

3) Приведите пять примеров пословиц, которые выражают отрицательное 

тождество. 

4) Охарактеризуйте сущность человека, используя пословицы. 

5) Опишите внешность человека, используя пословицы. 

6) Приведите примеры пословиц, в которых противопоставляются ум и глупость. 

7) Расскажите о своем друге, используя пословицы о дружбе. 

8) Приведите примеры пословиц о любви. 

9) Назовите пословицы, в которых противопоставляются молодость и старость. 

10) Составьте и запишите рассказ на тему: «Герой умирает один раз, а трус – 

тысячу раз». 

11) Напишите сочинение на тему: «Что нам мешает жить», используя пословицы, 

в которых говорится об отрицательных качествах человека. 

12) Напишите небольшое сочинение на тему «Язык мой – враг мой», используя 

пословицы, в которых говорится о слове, пословицах и поговорках. 

13) Дополните пословицы: 

а) Доброе слово человеку ... ; 

б) Счастье пытать – все ... ; 

в) Волков бояться ... . 

какие второстепенные члены имеются в этих предложениях? 

1. Восстановите начало пословицы: 

... , молчание – золото. 

Определите тип предложения по его структуре. 

2. Вставьте пропущенные слова: 

Мука – не ... , а бережливость - ... . 

Определите тип предложения по структуре. 

3. Составьте и запишите рассказ на тему: «Риск – благородное дело», используя 

пословицы с соответствующим содержанием. 

4. Расскажите о роли жены и матери в семье, используя соответствующие 

пословицы. 

5. Назовите пословицы, содержание которых противоречит друг другу. 

6. Составьте диалог, используя пословицы о сложности жизни, о времени. 

7. Вставьте пропущенное слово: 

Где ... дурак, там и овцы дуры. 
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Предлагаемая система упражнений отражает различные стороны речевой 

деятельности человека, самые существенные особенности различных уровней 

языковой структуры: лексико-семантического, морфологического, синтаксического. 

Данная система учебно-языковых заданий ориентирована на сознательное усвоение 

русских номинацентрических пословиц студентами ВУЗов. 

При разработке системы упражнений в первую очередь соблюдались два 

принципа: 

1) учет коммуникативной направленности обучения; 

2) учет языковых сопоставлений. 

Выводы 

По нашему мнению, разработанная система упражнений окажется 

эффективной в ходе учебного процесса и существенным образом будет 

способствовать преодолению интерференции в русской речи как на лексико-

семантическом, так и на коммуникативном уровнях. 

Использование пословиц при изучении речевых конструкций, представляющих 

определённую трудность для тюркоязычных учащихся и студентов, не только 

облегчает процесс выработки у них необходимых орфографических навыков, но и 

способствует развитию интереса к занятиям по русскому языку.  
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Abstract. Blended learning becomes an approach that helps teachers to build up positive and inclusive 

learning environments. SEN students must get individualized support and blended learning is known as a 

flexible approach, that allows personalized learning and offers a great possibility of resource selection. In 

addition, SEN students will have the possibility to try different learning patterns (traditional 

classroom/online learning) that definitely will facilitate learning. However, blended learning is a new 

approach, so teachers will have the opportunity to experiment and reflect on the effectiveness of the learning 

process and develop strategies that will meet the real learning needs of SEN students and not only. Creating 

a positive learning environment, positive relationships, adapted learning strategies, adjusted curriculum, 

are elements that can lead to a successful outcome. 

Key words: blended learning, positive environment, digital tools, SEN students, online, face-to-face 

learning, strategies, curriculum, learning needs. 

 

PROVOCĂRI ALE EDUCAȚIEI INCLUSIVE 

ÎN CONTEXTUL ÎNVĂȚĂRII MIXTE 

Rezumat. Învățarea mixtă este abordarea inovativă care facilitează activitatea profesorului în contextul 

stringentelor sociale curente. Stilul combinat este cunoscut pentru flexibilitatea sa, iată de ce, permite 

profesorului să construiască medii de învățare pozitive și inclusive. Numeroasele principii ale stilului de 

predare mixt precum învățarea personalizată, centrată pe elev sau activități în bază de sarcini, abundența și 

posibilitatea de selectare și utilizare a resurselor educaționale  facilitează procesul de învățare a elevilor cu 

necesități educaționale speciale. De asemenea,  studenții CES vor avea posibilitatea de a practica diferite 

modele de învățare (clasă tradițională/online) cea ce va spori învățarea. Așa cum, învățarea mixtă, este o 

abordare nouă, profesorii vor beneficia de oportunitatea de a experimenta și reflecta asupra eficacității 

procesului de învățare, iar apoi, să dezvolte strategii de predare care vor satisface nevoile reale de învățare 

ale elevilor CES și nu numai. Crearea unui mediu pozitiv și inclusiv de învățare, strategii de învățare 

adaptate, curriculum ajustat, sunt elemente care pot rezulta succese. 

Cuvinte cheie: învățare mixtă, mediu pozitiv, mediu inclusiv, instrumente digitale, elevi CES, învățare 

online, strategii, curriculum. 

The pandemic situation caused some challenges that in time were transformed into 

difficulties for families with SEN children (children with physical or intellectual disorders). 

Many studies have intended to examine the impact of Covid-19 on SEN students. They 

showed that besides the loss of essential educational services and social engagement 

opportunities, the problem created by online learning was a real challenge for SEN children 

and their families. The studies show that SEN children isolation and online learning was a 

challenge that made all parts remodel and experience with learning content that has been 
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leading to new approaches. In this context, more parents were more likely to report changes 

in their child`s behavior, such as distractibility, inability to concentrate, irritability, and 

general discomfort. It has been concluded that the pandemic and quarantine place increased 

stress on SEN children and parents as online learning is a new style of learning and require 

high parents’ support. SEN children often require more attention and support than children 

with typical development, that is why a new approach to teaching is needed [7].  

Blended learning seems to be a proper approach as it supposes a combination between 

a traditional classroom and online learning. It enhances the meaningful interaction of 

learners and high potential in the use of resources [Garrison]. Discussing SEN children`s 

learning needs the blended learning approach offers both advantages and disadvantages. A 

great advantage is the students can work independently, at their own pace, have 

personalized content, but still are monitored by the teacher that can provide all the 

assistance, knowledge, and resources, such an educator provides. At the same time, the 

teacher can adjust the curriculum and deliver instruction more flexibly or creatively than 

in a usual classroom context. In many studies, blended learning is seen as hybrid learning 

that combines the best features of the traditional learning process with the advantages of 

online learning to deliver personalized teaching. One advantage can be the teacher`s 

opportunity to spend less time giving a lesson to the whole class and more time to spend 

with SEN children. 

Being online, SEN students are supposed to use digital tools different platforms in a 

word online technologies and obviously, they will acquire more digital competencies and 

greater confidence using them. This again is an advantage as it is known technological 

literacy is the most need in 21-century life. Usually, remote video lessons can become an 

efficient way to meet SEN students learning needs. A good relationship with parents will 

be a need to facilitate qualitative learning. New challenges determine teachers to find new 

approaches in teaching, to reshape their way of teaching. It was admitted by many 

researchers that the blended learning approach could be a good answer for current 

challenges as it supposes personalized learning, flexible curriculum, collaboration, 

communication, and the blend between face-to-face and online learning. The CEN children 

would have the possibility to focus and work at their own pace, then come and interact 

physically, practice in the classroom, these are very important aspects that facilitate their 

well-being.  

The teachers` main task is to identify strategies that will allow them to build an 

inclusive blended learning environment. It is a great challenge as it supposes a whole 

process of management and planning of resources and content that finally will have to 

correspond to the SEN children’s` real needs. Creating a positive learning environment, 

positive relationships, adapted learning strategies, adjusted curriculum, are elements that 
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can lead to a successful outcome. These elements suppose a collaborative process that 

involves anticipation and planning plus collaborative partnership working. 

The teacher must have a multidimensional view of learning situation and plan 

teaching learning activities taking into account these key features: 

-effective management; 

-different styles of learning; 

-learner engagement and participation; 

-family engagement and participation; 

-curriculum accessibility.   

 

Figure 1. The key factors in planning inclusive blended learning environment 

Applying a new approach, usually, teachers are experimenting. In the context of 

blended learning, the teacher has to experience the content and resources trying to meet the 

SEN students` needs. Such activities are appreciated as they allow teachers` face the 

situation and, on the other hand, become a good opportunity to improve the learning 

approach. Researchers from the field encourage this experiential behavior and suggest the 

stages that a teacher should follow to get the best result: situation assessment, planning, 

action, and check the outcome. 

Reflection is a valuable stage. It allows teachers to look at what they do in the 

classroom and think about why they do it and if it works - a process of self-observation 

and self-evaluation. Finlay says that reflective practice is “learning through and from 

experience towards gaining new insights of self and practice”. It is often presented as a 

personal tool that teachers use to observe and assess the way they are teaching but it 

becomes effective when it is a systematic process and followed by some actions that lead 

to changes. 
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Figure 2. The main steps of teachers` experiential behavior 

 

Teachers have to reflect on the level of the blended learning environment is it enough 

inclusive? Here are couples of reflections for improvement [2]: 

- How well is the curriculum designed to develop and promote equality and diversity? 

- Do really the applied approaches improve student`s learning or curriculum? 

- Do we have a good classroom organization that facilitates all children`s learning 

needs? 

- Is enough applied collaborative work in my blended learning environment? 

- Do my students have good family support? 

An essential aspect of the blended learning environment is the demand for parental 

involvement, which further supports the goals of the special needs student. Parents also 

become an important part of student success, as they aid the teacher in developing the 

blended curriculum and completion of online assignments at home [1]. The fostering of a 

working relationship between the parent and educator assists the special needs student in 

achieving their learning goals. Educational theorists believe blended education will 

become the primary scaffolding for special needs classrooms in the near future [6]. 

Another significant factor that was mentioned above is adjusting curriculum, 

undoubtedly it is a designed process as well achieved, first of all, for the training of the 

learning competencies of students with special needs. However, some adaptations are 

proving to be appropriate educational technologies for all children in the class. Educational 

practice demonstrates that teaching materials, developed for SEN children can be also 

applied to children who do not have learning difficulties or other specific requirements. 

When analyzing and selecting adapted materials for one or another educational/formative 

intervention, the teacher will consider the needs of all students. However, personalized 

planning is very important for SEN students. They are a kind of working documents that 

are updated when necessary and help teachers to focus on children`s achievements and 

further needs.  
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Blended learning differentiation is a key- management technique when working with 

SEN pupils. Learning online or face to face activities can be differentiated to support all 

learners and allow them to be fully included in the class, keeping to the topic of the lessons 

being taught.  

Examples of differentiation could be: individual learning outcomes; shorter tasks; 

different wording of tasks; pictorial support; expected outcomes and marking; parent 

support; peer group support; collaborative activities. 

Each SEN child must be assessed and get individual support and what works for one 

student may not be suitable for the next, even they present with similar disabilities. 

Equally important are resources of the two types (traditional classroom and online 

learning), teachers are alternating them consecutively. 

Online activities will benefit from a series of digital tools that will facilitate the SEN 

students' interest and an increase in skills. The most commonly used are quizzes that can 

be made up using various platforms. IXL Worldwide is a dynamic website adapted for the 

learning process of students with disabilities, G-suite writing activities, as well as, the use 

of digital tools such as Story Online or Story-jumper can be used being excellent sources.  

The children have the opportunity to create interactive text as well as read already created 

interactive stories that often have an audio presentation.  

Teaching in the physical classroom process will involve more face-to-face elements 

like YouTube Kids-YouTube education provides educational videos on parts of speech, 

writing, properly formatting sentence, and paragraph structure. Students will watch 

Schoolhouse Rock, take notes during the video, and complete their graphic organizers on 

a particular part of speech, for example, to complete 2-4 sentences using a capital letter, an 

action verb, underlining the action verb, and using proper punctuation. 

Different worksheets will demand students to work with different content in different 

subjects. At language art or foreign language children can work with easy and interesting 

texts then accomplish different tasks to demonstrate comprehension. 

In addition, teachers have to be prepared and take right at the moment decisions. In 

the traditional classroom, the teacher sees when SEN student is moving gets confusing, 

fidgety, and in need of a quick refocus prompt, but in online activity, the teacher has to be 

equipped with attention and skills to anticipate his/her behavior and be prepared to refocus 

on the fundamentals of smart online teaching. Strategies like: brain and body breaks, 

chunking lessons into shorter units, and connecting with and soliciting feedback from their 

students as often as possible [7].  

It is very important to find out how your students learn best and support it in many 

ways. SEN children usually get bored and distracted easily. The teacher can incorporate an 

element of choice that will engage SEN students and make them be more focused. For 

example, the teacher can ask children to stand up for a few minutes during an online lesson 
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or listening to white noise or soft background music when another activity is introduced 

while working with more difficult tasks as a result it can help students to focus better. 

When students are reading a text online usually teachers have to use specific active reading 

strategies that work for each individual child. The teacher can ask the student to slow down 

and summarize each paragraph or write down the main idea for each, they definitely will 

get focused for a while.  

Finally, it is important to match activities and expectations to each learner’s needs. 

Teachers will try to avoid students` distressed behaviors making learning more meaningful. 

Factors like a developmental stage, communication, sensory profile, and motivation will 

help the teacher to make their learning activities more meaningful [3].    

In conclusion, the development of a positive environment in the context of blended 

learning becomes a basic condition for reflecting the level of inclusiveness. An inclusive 

learning environment facilitates the formation of skills if it is an environment of diversity 

and equity. To encounter this, teachers, have to plan good management on how to create a 

positive learning environment, positive relationships, adapted learning strategies, adjusted 

curriculum, altogether will contribute to a successful outcome. These elements suppose a 

collaborative process that involves anticipation and planning plus collaborative partnership 

working. 
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Rezumat. Evaluarea modernă este bazată pe „judecățile de valoare” ale elevilor, pe procesele cognitive 

ale elevului și centrată pe competențe, constituindu-se ca proces, oferind informații despre rezultatele 

școlare. La disciplinele școlare competența se obiectivizează, mai ales, prin atitudinea elevului față de 

sine și față de societate. O competență poate fi evaluată prin mai multe produse școlare. Produsul 

transdisciplinar, care este comun mai multor discipline școlare, permite evaluarea mai multor competențe. 

Evaluarea bazată pe competențe presupune capacitatea de transfer pentru rezolvarea problemelor concrete 

pentru situația nouă. 

Cuvinte-cheie: evaluare, evaluare modernă, competență, performanță, rezultat. 

 

COMPETENCY-BASED ASSESSMENT IN GENERAL EDUCATION 

Summary. Modern assessment is based on students' "value judgments", on the student's cognitive 

processes and focused on skills, constituting itself as a process, providing information about school 

results. In school subjects, competence is objectified, especially through the student's attitude towards 

himself and towards society. A competency can be assessed through several products, and vice versa: the 

same product can allow the assessment of several competencies. Competency-based assessment involves 

assessing students' ability to transfer, to solve concrete problems they face in a new situation. 

Keywords: evaluation, modern evaluation, competence, performance, result. 

 

Multiplele schimbări din societate influențează și evaluarea, care reprezintă o 

acțiune necesară în orice activitate. Evaluarea a devenit, în ultimii ani, și va deveni una 

din problemele stringente în educație și învățământ, fiind o parte integrantă a 

curriculumului cu impact și efecte asupra elevilor, agenților educaționali. 

Astăzi se discută despre „cultura evaluativă” bazată pe fundamente teoretice și 

praxiologice, care trebuie formată și promovată tinerelor generații. 

Evaluarea modernă este bazată pe „judecățile de valoare” ale elevilor, pe procesele 

cognitive ale acestuia, centrate pe competențe, pe componentele personalității sale, fiind 

o parte integrantă a vieții active a subiectului care învață, ea devine, pe parcursul vieții, 

un proces continuu și integrat.  

În învățământul modern, formarea de competențe generale și specifice disciplinei 

sunt finalitățile pe care elevul trebuie să le demonstreze nu doar pe parcursul instruirii, 

dar și la finalul treptei de învățământ, care se reliefează în profilul de formare al 

absolventului. 

Teoria evaluării se axează pe:  

• probleme de valoare și pe emiterea „judecății de valoare”; 

• funcția educativă a evaluării; 

• are funcție de feedback, retroacțiune; 
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• este parte integrantă a procesului pedagogic; 

• are rol de intervenție formativă, în sens de dezvoltare sau perfecționare a procesului 

de instruire; 

• are în principal funcții de ameliorare și de optimizare a predării și învățării [5, p.19]. 

Cercetătorul I. Cerghit afirmă: „A evalua înseamnă a enunța o judecată de valoare, 

după criterii precis stabilite, cu privire la o entitate determinată, în scopul adoptării unei 

decizii referitoare la ameliorarea sau viitorul acestei entități” [2]. 

M. Manolescu susține: „Evaluarea este concepută ca emitere de judecăți de valoare 

despre procesul și produsul învățării pe baza criteriilor calitative (Evaluare = emitere de 

judecăți de valoare)” [5, p.10]. 

Evaluarea în învățământul preuniversitar este justificată prin necesitatea de „a 

măsura eficiența procesului de instruire, de a obține informații relevante pentru 

rezultatele școlare ale elevilor, de a asigura menținerea standardelor și de a oferi 

feedback-ul necesar tuturor celor implicați în educație” [8]. 

Tatiana Callo afirmă: „Evaluarea este un proces de măsurare și apreciere a valorii 

rezultatelor obținute de ființa umană în învățare: în acumularea cunoașterii, în utilizarea 

cunoașterii, în crearea cunoașterii” [1, p.9]. 

Sintetizând definițiile, punctăm ideea că evaluarea se constituie ca un proces care 

include reflecțiile elevului, oferind informații despre rezultatele școlare. 

Conform opiniei lui I. Jinga și I. Negreț-Dobridor, evaluarea presupune [4, p. 71]:  

• un proces, adică o activitate în timp, permanentă, desfășurată pe etape;  

• un șir de judecăți de valoare, în baza cărora se iau decizii, care au ca scop 

perfecționarea, în perspectivă, a rezultatelor care sunt evaluate la moment; judecata de 

valoare poate să modifice convingerile atât prin înfățișarea reacțiilor subiective față de o 

serie de lucruri, cât și a opiniilor despre aceste lucruri; judecata de valoare se bazează pe 

un standard de evaluare și orice încercare de a demonstra că rezultatul este bun sau 

eficace depinde, în ultimă instanță, de criteriile care sunt adoptate pentru a stabili ce 

anume înseamnă bun sau eficient; 

• un complex de măsurări și aprecieri (prin comparație), care reflectă starea la 

moment a rezultatelor obținute de subiect în procesul de învățare. 

Evaluarea poate fi definită prin următoarele aspecte: 

Din punct de vedere structural, presupune: obiectul evaluării, funcțiile evaluării, criteriile 

de evaluare, avantajele și dezavantajele evaluării, notarea, modalitățile de evaluare; 

Din punct de vedere funcțional: 

a) evaluarea are un scop bine definit care determină valoarea atribuită rezultatelor 

școlare, proceselor, programelor ș. a.; 

b) funcții care valorifică rezultatele evaluării, dintre care certificarea, clasificarea, 

constatarea, ameliorarea etc. 
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Din punct de vedere operațional, evaluarea prezintă un proces, care implică următoarele 

operații: măsurare, apreciere, decizie, care au la bază demersul centrat pe învățare, pe 

procesele de reglarea și autoreglare a cunoașterii. 

Procesul evaluativ nu mai trebuie focalizat pe performanțe, ci pe activitățile mentale 

ale celui care învață și obține performanțe. Evaluarea se axează pe standardele de 

eficiență a învățării, a căror obiective sunt direcționate spre formarea competențelor: ce 

va ști, ce va ști să facă și cum va fi elevul la finele unei trepte de învățământ. Competența 

este privită ca un produs al formării și al experienței, dar nu ceva dominant, înnăscut, 

natural asemeni inteligenței. 

Actualmente competența reprezintă finalitatea procesului educațional și „obiectul” 

evaluării școlare. Tabelul 1 sintetizează relația dintre performanță și competență în baza 

variilor criterii. 

Tabelul 1. Relațiile dintre competență și performanță 

Criteriul Performanță Competență 

Din punct de 

vedere al 

finalităților 

rezultat al învățării produs major al educației al formării și al 

experienței 

Din punct de 

vedere temporal 

poate fi constatată, uneori 

măsurată, referindu-se la 

trecut/prezent 

poate fi proiectată, descrisă și evaluată, 

generând performanțe pentru viitor, în varii 

contexte ale procesului de învățământ 

Din punct de 

vedere al 

contextului 

este ceea ce face în circumstanțe 

reale 

individul poate face în circumstanțe ideale 

Din punct de 

vedere cognitiv 

utilizează unele structuri ale 

cunoașterii 

abilitatea de a utiliza structuri ale 

cunoașterii, factori motivaționali, afectivi și 

cognitivi ce influențează răspunsul 

În contextul celor punctate, evaluarea se bazează pe cunoștințele receptate, 

asimilate, achiziționate de elevi, valorificate în contexte diferite și din acest punct de 

vedere, ea este abordată din: 

• Perspectiva cognitivă, ce evidențiază procesele cognitive ale elevului; 

• Perspectiva metacognitivă implică „cunoașterea elevului despre propria 

cunoaștere”, reușind să prezinte cunoștințele asimilate și interiorizate [5]. 

Introducerea perspectivei metacognitive în procesul evaluativ solicită elevului să 

conștientizeze ceea ce învață și cum învață (propria cogniție), introducând mecanisme de 

autocontrol și autoreglare. Autoreglarea poate deveni o componentă a meta-cogniției.  

În sens restrâns, conținuturile evaluării sunt concentrate în activitățile de instruire și 

rezultatele școlare.  

Metodologia proiectării activităților de formare-evaluare integrată a competențelor 

școlare se bazează pe operaționalizarea unităților de învățare, care reprezintă un sistem de 

lecții și contribuie la formarea la elevi a competențelor specifice ce se desfășoară 

Competency-based assessment in general education

154



 

sistematic și continuu. Este unitară din punct de vedere tematic și, de obicei, se 

finalizează cu evaluarea progresului școlar. 

Condiții de elaborare a unei competențe de evaluat:  

• specificarea și precizarea comportamentului pe care trebuie să-l demonstreze 

elevul și să-l probeze. Acestea presupun utilizarea verbelor de acțiune, indicând tipurile 

de cunoștințe asimilate de elevi, de exemplu: a recunoaște, a identifica, a determina, a 

utiliza, a compara, a aplica, a elabora, a proiecta, a argumenta, a concluziona;  

• determinarea condițiilor în care comportamentul poate deveni vizibil, măsurabil și 

presupune introducerea expresiilor de tipul: ”cu ajutorul”, ”în acest sens …:”  

• stabilirea unui nivel al performanței și enunțarea criteriilor de reușită, prin 

enumerarea celor două cauze, ce vor evidenția condiția formării competenței. 

Orice competență presupune și anumite etape în elaborarea acestora, fiind proiectate 

și descrise, realizându-se prin unități de competență, unități de conținut și activități de 

învățare. 

Etapele elaborării competențelor de evaluat: 

• determinarea comportamentului demonstrat de elev; 

• descrierea condițiilor în care comportamentul se realizează, fiind măsurabil și 

evaluabil; 

• enunțarea criteriilor măsurabile, exprimabile prin nivelul acceptabil al performanței. 

Dacă au fost respectate cerințele și etapele au fost bine precizate, descrise atunci 

sunt vizibile competențele de evaluat, care sunt în concordanță cu competențele din 

Curriculum școlar, având un grad de generalitate ce permite o evaluare validă și 

obiectivă, realizându-se în baza aprecierii, cu ajutorul unui instrument de evaluare și a 

autoaprecierii. 

Termenul generic al evaluării, evidențiază diferența dintre evaluarea bazată pe 

competențe și evaluarea competențelor, care sunt specificate în tabelul 2. 

Tabelul 2. Deosebirea dintre evaluarea bazată pe competențe 

și evaluarea competențelor  

Evaluarea bazată pe competențe Evaluarea competențelor 

constă în capacitatea elevului de a transfera 

cunoștințele, apreciate prin elementele 

competenței: cunoștințe, abilități și atitudini în 

rezolvarea problemelor cu care se confruntă 

într-un context nou. 

are la bază asimilarea cunoștințelor de către 

elev la finele unei trepte de învățământ, 

măsurabile prin rezultatele atinse. 

Evaluarea competențelor se bazează pe standardul educațional, care reprezintă 

criterii de măsurare și de apreciere a rezultatelor obținute de elevi. La disciplinele școlare 

competența este vizibilă, mai ales, prin atitudinea elevului față de sine și față de cei din 

jur. În clasă elevul cunoaște noțiunile învățate, dar în anumite situații nu le aplică, atunci 

cadrul didactic poate să evalueze în consecință, unele aspecte/elemente ale competenței. 
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A evalua o competență înseamnă, în primul rând, a evidenția componentele ei, care 

permit ca ea să fie descrisă de către evaluator. Competența nu se rezumă la o serie de 

activități sau de exerciții succesive. Ea reprezintă punctul inițial în realizarea sau 

reorganizarea activităților de evaluare și a situațiilor de învățare.  

M. Minder afirmă: „Nu evaluăm competențe, dar ,,urme” vizibile ale acestora, adică 

produsele prin care se ajunge la rezultatele elevilor și care pot fi de ordin intelectual, 

moral sau material” [7, p. 130].  

Orice competență are la bază mai multe produse, care pot fi evaluate, și viceversa: 

același produs poate permite evaluarea mai multor competențe. Produsul școlar reprezintă 

rezultatul bine proiectat, descris în termeni accesibili, cu scopul de a fi realizat de către 

elev și la rândul său măsurat, apreciat nu numai de către profesor, elevul însuși, dar și de 

către colegii săi, părinți. 

Ca formă și structură, produsul este alcătuit din două componente: conținut și 

proces,  a căror informații sunt stocate și procesate de către elev. Conținutul este 

elementul cu care se efectuează operațiunea, iar operațiunea reprezintă activitatea 

intelectuală realizată de către elev. 

Tabelul 3 reprezintă exemple de produse și comportamente, ce pot fi evaluate, 

racordându-se la evaluarea competențelor 

Tabelul 3. Relația dintre evaluarea competenței în baza produselor/ 

comportamentelor supuse evaluării 

Evaluarea competențelor de 

comunicare/lingvistice vizează: 

Produsele și comportamentele supuse 

evaluării vor fi: 

• vorbirea orală: interacțiunea spontană sau 

interacțiunea pregătită, conversația, discuția 

neoficială;  

• exprimarea în scris: realizarea scrisa a temelor, 

sarcinilor didactice, elaborarea textelor în parametrii 

indicați. 

 

• discursurile independente (diferite ca subiect și 

durată de la clasa a V-a la a IX-a);  

• actele comunicative colective (dialoguri, 

discuții, comunicarea observată în cadrul 

activităților de grup);  

• lucrările scrise, variind atât dimensiunile, cât și 

condițiile de elaborare sau dificultatea 

sarcinilor 

 

Evaluarea are ca rol principal furnizarea de informații funcționale, permițând 

elevilor să se situeze în raport cu realizarea obiectivelor comune pentru toți elevii, 

realizarea produselor școlare, furnizându-i repere explicite, ce favorizează participarea 

activă și autonomia elevului, în scopul de a-si asuma propria transformare, devenire, 

conștient de propriile dificultăți și lacune.  

Ea trebuie să-i conducă pe elevi spre o autoevaluare, o autoapreciere corectă și spre 

dobândirea performanțelor. 

Alt concept înrudit al evaluării, utilizat astăzi este autoevaluarea. „Autoevaluarea 

are un rol formativ, profesorul trebuind să încurajeze elevul să își realizeze propria sa 
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evaluare, căci numai așa rolul formativ al evaluării va fi atins. Pentru formarea capacității 

de autoevaluare la elevi, specialiștii recomandă o serie de condiții ce trebuie îndeplinite 

de către profesor. Acestea sunt:  

• prezentarea încă din debutul activității a obiectivelor curriculare și de evaluare pe 

care trebuie să le atingă elevii;  

• încurajarea elevilor pentru a-și pune întrebări legate de modul de rezolvare a unei 

sarcini de lucru și efectele formative ale acesteia și pentru a răspunde în scris la acestea;  

• stimularea evaluării în cadrul grupului;  

• completarea la sfârșitul unei sarcini de lucru importante a unui chestionar de 

evaluare” [9, p.14]. 

Promovarea autoevaluării depinde de modul de evaluare oferit de către cadrul 

didactic și implică argumentarea deciziilor finale în raport cu criteriile de evaluare. Ea 

implică operații de autocorectare, corectare reciprocă, autonotare controlată. 

Rezultatele școlare constutuie un indicator al evaluării care evidențiază calitatea 

activității de instruire prin diferite discipline de învățământ. Verificarea și aprecierea 

rezultatelor în cadrul procesului de evaluare, punctează nu numai achizițiile cognitive, 

dar și a abilitățile, atitudinile ce contribuie la realizarea obiectivelor preconizate, în 

vederea formării competențelor școlare. 

D. Ungureanu prezintă următoarele ipostaze ale rezultatelor școlare ale învățării, 

citându-i pe J. Ardoino J. și pe G. Berger, G. [10, p. 80-81]: prestanța, performanța, 

competența. 

1. Prestația elevului este cel mai simplu rezultat școlar, fiind o manifestare, care 

certifică nu doar „a face” ceva la moment, dar reprezintă un detaliu, o secvență acțională, 

marcând  uneori o acțiune sau un act elementar efectuat de elev. Prestația ca rezultat 

școlar corelează cu obiectivele lecției sau cu secvența de învățare. 

2. Rezultatul școlar al elevului este o performanță complexă și semnificativă, 

constatându-se și evaluând-se contextual pe o perioadă îndelungată de timp. Cu alte 

cuvinte, performanța școlară reprezintă operații logice, compatibile și complementare, 

care sunt integrate și corelate în aceleiași acțiuni/activități. Performanța este asociată 

rezolvării unei sarcini ceva mai complete (nu punctuale) și mai dificile și reprezintă, în 

principiu, expresia lui „a ști să faci”. În contextul evaluării, performanța este o categorie 

superioară prestanței. Performanța elevului poate fi un rezultat școlar complex, realizat în 

baza obiectivelor educaționale. Obiectivele realizate la disciplinele școlare corelează cu 

performanțele elevilor. 

3.  Competența vizează conduita școlară a elevului, realizându-se prin predare-

învățare și se evaluează de asemenea formativ. Evaluarea pe baza de competențe este o 

problemă centrală și se axează  pe cunoștințe, capacități, atitudini și valori. 
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Evaluarea rezultatelor școlare măsoară performanțele elevilor exprimate în produse 

ale învățării/autoînvățării conform standardelor minime și oferă datele necesare pentru 

cele mai bune decizii educaționale. Rezultatele evaluării sunt în concordanță cu 

standardele de eficiență a învățării, care în orice circumstanțe trebuie să fie obiective, iar 

aprecierea performanțelor elevilor la nivel de produs și proces, probează competențele 

formate și valorificate în situații autentice. 

Evaluarea în bază de competențe oferă cadrului didactic oportunitatea ca elevul să-

și manifeste cunoștințele, aptitudinile, atitudinile, valorile în situații autentice de 

evaluare, fiind descrise și apreciate în baza criteriilor stabilite. 
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Rezumat. Traversarea ştiinţifică a integralității  în pedagogie, în căutarea esenţei sale aplicative, 

generează o viziune care să cuprindă cât mai mult din spaţiul fenomenului respectiv. În articol este 

abordat conceptul de integralitate din diverse perspective: filosofic, sociologic, psihologic şi pedagogic. 

Este evidențiată natura integralității ca un tot întreg, relaționarea dintre părți. În baza acestor abordări 

sunt punctate unele tendințe în constituirea sistemului comun (educație preșcolară-învățământ primar), 

pornind de la punctele comune și asemănările fundamentale ale acestor două trepte de învățământ. 

Cuvinte-cheie: procesualitate pedagogică, integralitate, totalitate, sistem comun, continuitate, „noduri”, 

mediu integrativ, diferențiere sistemică. 

 

INTEGRITY AS A PEDAGOGICAL PROCESSUALITY 

IN CHILDREN'S EDUCATION 

Summary. The scientific crossing of integrality in pedagogy in search of its applicative essence, 

generates a vision that encompasses as much of the space of the respective phenomenon. In the article 

there is approached the concept of integrity from various perspectives: philosophical, sociological, 

psychological and pedagogical. The nature of integrality as a whole is highlighted, the networking 

between parts. Based on these approaches, some tendencies are pointed out in the establishment of the 

common system (preschool education-primary education), starting from the common points and the 

fundamental similarities of these two levels of education. 

Keywords: pedagogical processuality, integrality, totality, common system, continuity, “nodes”, 

integrative environment, systemic differentiation. 

 

Abordarea științifică a integralității în învățământ se concentrează pe mai multe 

elemente, nu numai pentru a oferi o reprezentare corectă a funcționării mecanismelor 

integralității, ci și pentru a formula dovezi științifice și a obține adeziunea factorilor de 

decizie, antrenați în acțiuni educaționale concrete. În acest sens, menționează T. Callo, o 

nouă viziune asupra educației integrale urmărește obținerea unui consens din partea 

actorilor educației, care vor trebui să valideze o idee sau anumite acțiuni, cărora să le dea 

ulterior curs. Deci scopul este unul practic și imediat în consens cu noile orientări în 

educație. Dar, după cum menționează autoarea, acest lucru se poate obține numai  printr-

o oarecare „presiune” asupra discursului pedagogic existent în spațiul actual al educației 

[6, p.12]. 

Aparatul categorial al filosofiei educației este permanent în proces de dezvoltare. 

Pentru cea mai mare parte filosofia educației folosește conceptele din pedagogie și 

psihologie și le interpretează în aspect filosofic. În calitate de categorii ale filosofiei 

educației cercetătorii examinează cele mai însemnate, din punct de vedere ontologic, 
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axiologic și praxiologic, caracteristici ale învățământului și ale proceselor de bază din 

sistemul de învățământ: „spațiu de învățământ”, „întreg”, „totalitate”, „integrare”, 

„integralitate”, „spațiu integrativ”, „subiectul spațiului integrativ”, „mediul de 

învățământ”, „universal” etc. 

Dacă e să examinăm învățământul din perspectivă sistemică, atunci devine evident 

că dezvoltării acestuia și oricărui alt sistem îi sunt caracteristice tendințe de integrare la 

diferite niveluri. 

Teoria integralității s-a constituit datorită dezvoltării teoriei întregului și teoriei 

sistemice. Principiul sistemic a apărut ca o abordare integrală față de obiectele cercetării. 

La început si-a găsit reflectare în înțelegerea întregului (integritate), apoi a fost dezvoltat 

și concretizat în conceptul sistemului și organizare. Dintre aceste categorii conceptul de 

întreg este mai abstract. Acest fapt a fost constatat de F. Hegel, care susține că 

interacțiunea dintre întreg și părți reprezintă „un mecanism, este un agregat mecanic care, 

deși dispune de anumite forme, datorită cărora diversitatea materiei independente a lui 

corelează într-un anumit întreg, totuși o stăpânește în așa fel, încât acest întreg rămâne la 

exterior pentru varietate” [7, p. 621]. 

În baza unui proces complex de sinteză a literaturii teoretice în domeniu, 

cercetătoarea T. Callo constată că integralitatea este orientată spre realizarea politicilor de 

stat în domeniul științelor educației în corespundere cu cerințele și obiectivele 

modernizării învățământului și este elaborat în baza [6, p.13]:  

• pedagogiei constructiviste, care promovează ideea obținerii independente a 

cunoștințelor „pas cu pas”, prin construirea procesuală a cestora; 

• concepțiilor de integralitate și integralizare pedagogică; 

• ideilor antropologice în educație, care pun în valoare acțiunile de umanizare a 

ființei umane; 

• învățării problematologice care, prin soluționare de probleme, se axează pe 

generarea unor noi probleme; 

• legăturii interdisciplinare din pedagogia tradițională; 

• conceptul educației pe tot parcursul vieții. 

Integralitatea este recunoscută de către cercetători ca principalul factor de formare 

a personalității. În acest sens, prezintă interes pentru cercetarea noastră dimensiunile de 

bază ale integralității, care sunt descrise în lucrările lui J. Piaget, M.V. Klarin, M.L. 

Weinstein etc.: 

• Prin integralitate apar formațiuni psihologice și structuri noi ale activității. Procesul 

de dezvoltare a copilului nu este sumativ, dar integrativ, care necesită schimbări 

calitative  în componenții ce cooperează: cunoștințele noi se formează nu printr-o 

adăugare a informației noi la cea asimilată, dar prin restructurarea cunoștințelor 

anterioare, înaintarea întrebărilor noi [14]. 
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• În cadrul integrării se produce transformarea componenților care cooperează. 

Mecanismele acestei transformări sunt: asimilarea, care reprezintă un proces de 

adaptare a elementelor străine care cooperează cu condițiile existente  ale bazei 

integraționiste; adaptarea implică modificarea bazei care alcătuiește procesul de 

integralitate incluzând componenții străini; echilibrarea este procesul de atingere a 

unui anumit nivel de stabilitate și armonie între toți participanții în relațiile 

integrative [9]. 

• Neoformațiunile integratoare nu pot fi reduse la părțile sale. Totalitatea acțiunilor 

procesului de asimilare, disimilare și adaptare conduc spre apariția neoformațiunilor 

integratoare. Nucleul acestor formațiuni noi îl constituie calitățile integratoare 

absolut noi ale fenomenelor sau procesului.  

•  Relația și interdependența proceselor de integrare și diferențiere. În acest sens, 

integralitatea este un proces de mișcare și dezvoltate a unui anumit sistem în care 

crește  numărul și intensitatea elementelor de interacțiune, scade independența 

relativă în raport unul cu altul; dezintegrarea – procesul de reducere a numărului și a 

intensității interacțiunilor, degradarea, distrugerea, separarea, izolarea; diferențierea 

– mișcarea sistemului spre neuniformitate și indiferențierea – procesul de mișcare a 

sistemului până la uniformizare. 

În aria examinării de mai sus, se încadrează și unele cercetări care vin să completeze 

lista trăsăturilor integralității cu încă doi componenți: universalitatea și polimorfismul 

integralității; unitatea organică a întregului și a părților [22, p. 68]. Universalitatea 

integralității se manifestă în faptul că ea este un fenomen general și universal. În lume nu 

există obiecte sau fenomene care nu s-ar afla în relații de integrare. Această constatare a 

autorului se referă în egală măsură atât la realitatea ontogenetică, cât și la cea 

gnoseologică, la toate domeniile naturii vii și naturii nevii, la toate sferele activității 

umane și de cunoaștere, inclusiv cele pedagogie, unde integrarea „cuprinde” toate laturile 

procesului educațional, activității cadrului didactic și a elevilor, funcționarea scopului, 

principiilor, conținuturilor, strategiilor didactice, a formelor și resurselor pedagogice. Cu 

referire la polimorfism, autorul consideră că integralitatea poate să se manifeste în diverse 

calități, poate avea diferite forme, poate să se exprime în diferite domenii ale activității de 

cunoaștere și a activității umane. 

Cele mai răspândite forme de manifestare a integralității sunt integrarea teoretică, 

factorii comuni și eclectismul tehnic [3, p. 29]. Integrarea teoretică este o formă de 

sinteză în care sunt incluse multe idei, având ca obiectiv de a introduce rezultate 

superioare celor ale utilizării separate a ideilor inițiale. Această acțiune obligă la 

depășirea simplului amestec de idei și presupune de a crea un cadru conceptual care 

sintetizează cele mai bune elemente care aparțin la cel puțin două abordări pedagogice și 
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care sunt mai mult decât suma părților, deoarece pot deschide noi posibilități pentru 

practica pedagogică și cea de cercetare. 

În dicționarul de Filosofie și bioetică integrarea este interpretată ca o latură a 

procesului de dezvoltare legată cu unirea în întreg a diverselor părţi şi elemente anterior 

dispersate. Procesele de integrare pot să aibă loc atât în cazul unui sistem deja format, cât 

şi în cazul apariţiei unui nou sistem. Unele părţi ale sistemului integrat pot să posede 

autonomie de diferit grad. Integrarea  în sistem permite creşterea volumului şi intensităţii 

interconexiunilor şi interacţiunilor între elemente, în speţă se suprastructurează noi nivele 

de dirijare. Integrarea socială semnifică existenţa unor relaţii reglementate între indivizi, 

grupuri, organizaţii etc. În cadrul analizei integrării se distinge nivelul sistemelor de 

integrare abordate (integrarea personalităţii, grupului, statului etc.). Integralitatea este 

calitatea generalizată a unui sistem de a avea proprietăţi specifice conferite de 

interacţiunea părţilor lui componente posedând o structură internă complexă [11]. Prin 

urmare, pentru caracterizarea conceptului „integrare“, filosofii folosesc termenii „proces 

de dezvoltare”, „sistem“, „elemente “, „sistem de integrare“, „întreg “, „nivel nou”. 

În sociologie conceptul „integrare“ a fost introdus pentru prima dată de savantul 

britanic G. Spencer, reprezentantul teoriei evoluționismului, care afirma că dezvoltarea 

societății echivalează cu dezvoltarea organismelor vii. Potrivit lui  G. Spencer, atât 

organismul viu, cât și societatea în dezvoltare traversează două etape: integrarea și 

diferențierea. Procesul de transformare într-un întreg a unor indivizi aparte are loc 

„folosind semnele, care simbolic exprimă sentimentele și gândurile, și le transmit de la o 

personalitate la alta, de la început într-o manieră foarte vagă  (pe o distanță scurtă), și 

apoi într-o formă mai determinată (pe o distanță considerabilă) [10, p. 84]. 

G. Spencer folosește conceptul de „integrare“ ca un termen general pentru diverse 

procese, care domină apariția întregului din elemente separate; dezintegrarea este 

acceptată ca termen pentru diferite procese, în care predomină apariția elementelor 

separate din întreg. Esența proceselor „dezintegrare” și „diferențiere” este identică, deși 

primul încadrează toate tipurile de tranziții, de la existență singulară la multiplă, în timp 

ce al doilea este un caz special de dezintegrare: dezintegrarea întregului omogen în unități 

noi, care au unele proprietăți speciale [ibidem, p. 92]. Astfel, pe lângă faptul că a introdus 

în circulația științifică conceptul de „integrare“, autorul identifică și trei tipuri de 

integrare care există nu numai în organismele individuale, ci și în organismele sociale. 

Conceptul de „integrare socială“ a fost introdus de E. Durkheim, care menționa că 

sentimentele individului să află într-o dependență puternică de societate; el învață să se 

autoevalueze în funcție de valoarea reală, adică să se perceapă pe sine ca parte a 

întregului, ca organ al organismului. [5, p. 156]. La rândul său, societatea învață să 

trateze membrii ei nu ca pe niște obiecte, asupra cărora dețin dreptul, ci ca pe niște 

colaboratori, fără de care nu se poate descurca și față de care are anumite obligațiuni. 
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Conform autorului, „integrarea socială” are caracter forțat pentru personalitate, deși 

societatea, la rândul ei, este obligată să țină cont de interesele individului, deoarece are 

față de acesta o anumită responsabilitate. În concepția sa, E. Durkheim identifică și 

examinează faptele care „forțează“ individul să acționeze în interes public, deoarece 

acesta face parte din societatea care include, între altele: reprezentările colective, 

tendințele sociale, convingerile, aspirațiile, obiceiurile de grup. Tot aici, autorul susține 

că  noțiunea de „integrare socială“ se construiește pe componenta culturală [ibidem,        

p. 201]. 

Integralitatea, în psihologia genetică, este abordată ca proprietate a stadiilor 

constând în faptul că structurile caracteristice unui anumit stadiu sunt integrate cu titlu de 

elemente constitutive, simple, în stadiul următor. Integralitatea stadiilor explică astfel 

secvenţialitatea lor: un stadiu nu poate urma decât după cel ale cărui structuri le 

integrează în structurile proprii [8]. 

Plecând de la analiza dezvoltării psihice a preșcolarilor în ontogeneză, N.N. 

Poddiakov afirmă că ar trebui să vorbim nu despre echilibru, ci despre procesele 

dominante de integrare asupra diferențelor la vârsta preșcolară. Perioada preșcolară se 

caracterizează prin apariția unor importante formațiuni psihice noi – funcțiile psihice 

superioare (vorbirea, gândirea, comportamentul voluntar etc.), care își subordonează, 

reglează și  domină, reglementează și coordonează funcționarea și dezvoltarea [17]. În 

același timp, are loc intensificarea și diferențierea formațiunilor apărute anterior în cadrul 

etapelor precedente. Direcția acestei diferențieri, în mare parte, se subordonează 

formațiunilor apărute în cadrul nivelurilor mai înalte. N.N. Poddiakov evidențiază forme  

de căutare-încercare de integrare. Și anume, mai multe structuri difuze apărute pot să se 

unească în diverse combinații „palpând“ o legitate sau alta, variante optime de structură, 

funcționare, dezvoltare. Aceste procese integrative constituie schimbarea „orizonturilor 

dezvoltării“ copilului pe mai multe direcții de bază. Conceptul de „orizonturi de 

dezvoltare” diferă de zona de dezvoltare proximă, teorie elaborată de către L.S. Vâgotski 

[18, p. 27]. 

De altă părere este G. Filippova, care propune examinarea fazelor de trecere dintre 

stadiile de dezvoltare psihică ca „zonă evolutivă a dezvoltării proxime”, având drept 

reper de pornire concepția despre etapele ciclului de diferențiere-integrare și a legii 

„Etape-niveluri-trepte” (I. Ponamarev), concepția despre echilibrul stabil și dinamic (J. 

Piaget),  și legitățile dezvoltării psihice (L.S. Vâgotski ) [19, p.16]. În faza de tranziție 

apar noi formațiuni psihice, care contribuie, implicit, la construirea unor relații noi cu 

mediul la următoarea etapă de dezvoltare. Potrivit legii „Etape-niveluri-trepte” (I. 

Ponamarev), la această etapă se formează nivelul de dezvoltare, după care trece în treaptă 

structurală a următorului nivel al sistemului. În filogeneză, de asemenea apare la faza de 

tranziție între etapele de dezvoltare psihică, diferențierea sistemică a formațiunilor 
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psihice, care reprezintă realmente un potențial  pentru a accede la următorul nivel 

evolutiv, la care reprezentanții acestui nivel nu vor ajunge niciodată. În acest stadiu, 

formațiunile noi progresează pe cont propriu, dar nu permit formarea unui nou sistem, 

tipic pentru următoarea etapă de dezvoltare, deoarece, conform legii diferenţial-

integratoare, ele se află la etapa de diferențiere sistemică, iar obiectivele de integrare 

sistemică nu presupun la acest stadiu dezvoltarea. Prin urmare, anume în zona evolutivă 

de dezvoltare proximă ar trebui să căutăm, în echilibrul stabil, acele formațiuni psihice, 

care vor forma treapta sistemului nou, la următorul stadiu.   

Esența teoriei sistemelor rezidă în căutarea întregului, naturii formării lui și a 

factorilor de păstrare a stabilității și autodezvoltării. Potrivit lui N. Kondakov, noțiunea 

de integrare face parte din teoria sistemelor. În această situație, integrarea semnifică 

„starea de relaționare a unor componenți a sistemului și a procesului, care condiționează 

această stare” [15]. În teoria sistemelor, susține V. Bezrukovа, integrarea funcționează ca 

niște cunoștințe logice, nu are conținutul specific al ei. În acest aspect, „iese“ din filosofie 

și „intră“ în pedagogie [12, p.5]. 

Șt. Buzărnescu definește integralitatea ca un proces de asimilare progresivă a 

comportamentelor și conduitelor mediului integrator în scopul formării unor modele 

comportamentale individuale similare grupului. Integralitatea implică în mod obligatoriu 

un mediu integrator – un sistem organizat și structurat operațional. Integralitatea 

presupune, în opinia cercetătorului, însușirea și cultivarea eficientă a relațiilor, normelor 

și valorilor mediului integrator, descifrarea legăturilor reciproce și multilaterale la nivel 

global și reflectarea lor în mediul în care se produc [1, p. 30]. 

În felul acesta, integralitatea asigură transpunerea coerentă a copiilor în mediul 

integrator (clasa I-a), moment în care normativele integralității nu trebuie să-i mai pară 

învățătorului limite, ci condiții care favorizează manifestările de adaptare și afirmare a 

copilului. Forța integratoare depinde de faptul cum factorul integrator poate să stimuleze 

necesitățile de adaptare ale copilului în raport cu noul mediu integrator de învățământ. 

Deci, deducem că integralitatea în educația copiilor de 6-9 ani nu este, în acest caz, un 

fapt singular, ci un fenomen cu rezonanță și completitudine destul de largă. 

Plecând de la complexitatea fenomenului „integralitate”, T. Callo susține că 

integralitatea trebuie abordată prin prisma contextului, deoarece se produce o localizare 

printr-un anumit nivel de generalizare, în baza diadelor conceptuale concrete [2, p.19]. În 

cazul propus analizei este vorba de activitatea de învățare la copiii de 6-9 ani, contextul 

fiind utilizat în sensul ansamblului de circumstanțe și condiții care influențează un 

fenomen într-un moment dat, situație specifică, stare de lucruri într-un anumit moment, în 

care se încadrează un lucru, un fapt [4, p. 205]. Prin urmare, integralitatea contextuală 

este un fenomen pedagogic, ce desemnează starea de a fi o totalitate a acestor 

componente în sistemul integrator, concretizată, în baza factorilor comuni, într-un sistem 
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integrativ, divizibilă în părțile componente autonome, dar superioară componentelor și 

dependentă de mediul integrator, care produce efecte mai bune [2, p. 20]. Aceste două 

părți componente – etapa preșcolară și învățământul primar – trebuie să corespundă 

următoarelor criterii logice: (1) să se completeze reciproc; (2) să nu se contrazică; (3) să 

nu se anuleze; (4) să fie corespondente; (5) să rezulte în baza acelorași principii; (6) să 

poată fi perfecționate; (7) să aibă forță. Deci sistemul integrator presupune continuitatea 

în formarea activității de învățare la copiii de 6-9 ani. 

Baza conținutal-logică a procesului integrativ determină logica și conținutul 

acesteia. Într-un anumit fel, baza conținutal-logică este un program care se concentrează, 

în principal, pe ceea ce trebuie să fie reprodus în procesul educațional și dacă se produce 

în conformitate cu procesele reale, care determină obiectiv crearea unuia sau altui întreg 

didactic. 

(4) Procesul integrativ are structura sa proprie. 

De regulă, procesul integrativ are proprietate de divizare. În cadrul procesului 

integrativ se evidențiază „noduri” relative,  care, în același timp, se subordonează, 

trecerea dă naștere la o evoluție calitativă și cantitativă în conținut (extinderea 

cunoștințelor, concentrarea diferitelor moduri de acțiune etc.). „Nod” este o totalitate de 

elemente disparate, ce se caracterizează printr-un sistem de relații. Elementele din cadrul 

„nodului” suportă modificări semnificative: se solidifică, se extind, se unifică. Formarea 

fiecărui nod este decisivă, în vederea trecerii elementelor într-o stare calitativ nouă. 

Structura conferă o importanță decisivă în vederea trecerii elementelor în procesul 

integrativ la anumită stabilitate. Această caracteristică distinctivă este relevantă din 

punctul de vedere al reproducerii procesului integrativ, repetarea multiplă a lui în 

procesul educativ.  

(5)  Direcționarea pedagogică și independența relativă a procesului integrativ. 

Desfășurarea interacțiunii elementelor eterogene ale învățării bazate pe un conținut 

logic  unic impulsionează apariția unei anumite integralități, ce îndeplinește în procesul 

pedagogic o funcție relativ autonomă. De rând cu acest proces integrator se creează o 

bază pentru relaționarea noilor elemente și crearea sistemelor noi.    

Aderăm totalmente la ideea lui V. Engelgardt care, în rezultatul examinării naturii 

apariției unei integralități (unui tot întreg), numește trei trepte de integrare a părților: (a) 

apariția sistemului de relaționare între părți; (b) pierderea de către părți a calităților 

inițiale, în timp ce se încorporează în întreg; (c) manifestarea la întregul apărut a unor 

însușiri noi, generate atât de calitățile părților, cât și de apariția noului sistem de 

relaționare. [24] 

Integrarea în pedagogie este un proces firesc, continuu de schimbări succesive de 

formare și dezvoltare holistică a învățământului, care rezultă dintr-o varietate de 

componente, anterior disparate [13, p.32]. Prin urmare, procesul de integrare în 
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pedagogie este un proces de unificare, care determină relaționarea elementelor educative 

și de instruire în sensul dezvoltării eficiente a personalității, în care să manifeste o 

gândire sistemică, capabilă să perceapă realitatea înconjurătoare în toate formele 

aspectuale. Deci, este evident că premisa de bază a integrării în pedagogie o constituie 

unitatea dialectică în dezvoltarea naturii, societății, omenirii și a mijloacelor de 

cunoaștere a esenței proceselor care se produc. Din această perspectivă, vom încerca să 

identificăm interacțiunea dintre punerea în aplicare a integrării pedagogice și legile 

dialectice. 

1. Legea unității și diversității lumii. Lumea obiectivă apare sub  diverse forme de 

materie și legi dominante. Această diversitate există obiectiv. Conștiința noastră 

descoperă un întreg în această diversitate; acest întreg există, de asemenea, în mod 

obiectiv. Examinarea ulterioară a naturii conduce la stabilirea de noi diversități și, ca 

urmare, la descoperirea unui nou întreg” [16]. După cum se poate observa din cele de mai 

sus, întregul este consolidat prin diversitate. Prin urmare, funcția de bază a acestei legi în 

contextul integrării în pedagogie este de a prezenta realitatea pedagogică ca o formațiune 

integrativ - holistică, în care unitatea se leagă nu cu omogenitatea acestei părți 

conținutale și nici cu identitatea între ele, dar cu co-existența, cooperarea dintre calități 

diferite, deseori opuse [22, 92]. 

În acest context, funcționarea sistemului ca un tot întreg al părților sale conduce la 

armonizarea acestui sistem. Armonia reprezintă unitatea diversității, iar integritatea – 

unitatea varietăților [20, p.45]. Deci putem constata că legea dialectică a unității și a 

diversității mediului înconjurător condiționează integritatea percepției lui, care este 

posibilă numai în baza integrării atât a informației omogene, cât și a informației diverse 

cu privire la interacțiunea disciplinelor componente. 

2. Legea unității și a luptei contrariilor, care dezvăluie mecanismele generale de 

dezvoltare a lumii ca varietate a unității. În formula „unitatea și lupta contrariilor” se 

exprimă caracteristica definitorie a contradicției dialectice ca relație în cadrul căreia se 

produce mișcarea ce presupune reciprocitate („unitate”) și, în același timp, excluderea 

reciprocă („lupta”) părților, tendințelor, fenomenelor și proceselor lumii obiective și a 

conștiinței [21, p. 50]. 

În baza considerațiilor precedente, la care am făcut referire, putem afirma că legea 

dialectică a unității și a luptei contrariilor condiționează nu numai dezvoltarea materiei în 

baza soluționării contradicțiilor dintre formele apărute anterior și cele recente, dar și 

dezvoltarea omului, care cunoaște aceste forme în diferite aspecte de manifestare a lor. 

3. Legea trecerii schimbărilor cantitative în schimbări calitative. Această lege 

îndeplinește două funcții cu referire la integrarea pedagogică. În primul rând, face 

posibilă prezentarea integrării ca un proces specific de schimbări cantitative, care ne 

permite să vorbim despre densitatea, greutatea, dinamismul legăturilor ce formează 
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integrarea pedagogică, nefiind, totodată, reglementată doar de acest proces. Mai mult 

decât atât, transformările calitative sunt prioritare în procesul integrării. În al doilea 

rând, această legitate permite „unitatea” celor mai diverse componente, menținând, în 

același timp, anumite limite. 

Prin urmare, în aspect didactic, legea trecerii schimbărilor cantitative în schimbări 

calitative nu condiționează o simplă repetare a unor elemente ale materialului studiat 

pentru a transforma  cunoștințele  în aplicarea calitativă a lor, dimpotrivă, repetarea 

materialului  asimilat în procesul integrării învățării nu se face nu cu scopul de a învăța, 

ci de a rezolva sarcini de a produce. Realizarea unei astfel de repetări trebuie să se 

producă în diverse condiții cu caracter creativ. O astfel de repetare „creativă” poate 

asigura trecerea modificărilor cantitative în calitative. În concluzie, legea dialectică a 

trecerii schimbărilor cantitative în schimbări calitative impulsionează schimbarea 

calitativă a materialului, în cazul în care se produc influențe multiple atât interne, cât și 

externe asupra personalității copilului.  

4. Legea „negării negației”. Cu referire la integrare, această legitate contribuie la 

conștientizarea continuității, ca factor ce contribuie la educația și instruirea sistemică a 

omului. Aceasta se manifestă prin faptul că fiecare concepție nouă (idee, concept, sistem 

etc.), se juxtapune, în cursul dezvoltării sale, la conceptele anterior formate, amplificând 

varietatea de posibile sisteme despre lume [23, p. 96]. Bazându-ne pe faptul că pedagogia 

are, după mulți parametri, puncte de tangență cu filosofia, putem să observăm 

eventualitatea de cumulare a unor elemente în cadrul ei. În contextul aspectelor analizate, 

acest fapt ar însemna: (a) noile concepții și sisteme (în cazul nostru, învățământul primar) 

le completează, le dezvoltă pe cele anterioare, fără a le devaloriza. De exemplu: 

examinarea integrării ca legitate de bază a învățământului nu poate servi drept scop de a 

„anula” spațiul de învățământ, mediul de învățământ, instrumentele de organizare a 

procesului  didactic în perioada de adaptare a copilului la noile condiții din școală și la 

activitatea de învățare; (b) transformarea „componenților care cooperează” se realizează 

ca un proces de „excludere” a caracteristicilor inactuale; componenții servesc doar pentru 

a păstra legătura dintre însușirile „vechi” și cele „noi”, păstrându-le pe cele pozitive, care 

contribuie la funcționarea cu succes în condițiile de  formare a „întregului”.  

Prin urmare, fiecare component nou atât cu caracter educativ, cât și instructiv apare 

în baza experienței deja existente. În acest fel, sinteza experienței anterioare și cea nouă 

conduce la un nivel avansat de organizare a procesului educațional. Cu alte cuvinte, o 

parte din experiența anterioară este „negată”, este benefică pentru etapa următoare și 

trebuie să fuzioneze cu etapa nouă. Aceasta este esența integrării pedagogice generate de 

punerea în aplicare a legii dialectice de „negare a negației”.  

Pornind de la interpretările din acest demers, putem formula următoarele concluzii: 
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•  Integralitatea reprezintă o totalitate, iar dintre formele de integralitate cea mai 

elocventă este abordarea factorilor comuni, deoarece presupune elaborarea unor acțiuni de 

construire a sistemului comun (educație preșcolară - învățământ primar), pornind de la 

punctele comune și asemănările fundamentale ale acestor două trepte de învățământ; 

•  Legitatea obiectivă de manifestare a integralității în învățământ este condiționată de 

abordările științifice contemporane și s-a consolidat prin principiul integralizării, care 

argumentează unitatea și continuitatea tuturor componentelor oricărui sistem de 

învățământ.  

•  În cadrul procesului integrativ se evidențiază „noduri” relative,  care se 

subordonează. Trecerea dă naștere la o evoluție calitativă și cantitativă în conținut 

(extinderea cunoștințelor, concentrarea diferitelor moduri de acțiune etc.). În acest sens,  

caracteristicile formațiunilor psihologice ale copiilor la debutul școlar servesc drept repere  

în activitatea de învăţare;  

•  La faza de tranziții între etapele de dezvoltare psihică apare diferențierea sistemică a 

formațiunilor psihice, care reprezintă realmente o potențialitate  pentru a accede la 

următorul nivel evolutiv. Prin urmare, în zona evolutivă de dezvoltare proximă, ar trebui să 

căutăm în echilibrul stabil acele formațiuni psihice, care vor forma o treaptă în sistemul 

nou, la următorul stadiu de dezvoltare a copilului.  
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UPS „Ion Creangă” 

Rezumat. Motivația este fundamentul pe care se construiește succesul educațional. Ea reprezintă un proces 

psihic important deoarece declanșează și impulsionează acțiunea copilului. Toți elevii pot fi făcuți să învețe, 

dacă nu chiar „totul”, cum visase Comenius, cel puțin să atingă nivelul standard acceptabil al performanței 

școlare. Ideea de mastery-learning a ajuns scop în lumea pedagogică. Dezvoltarea competențelor 

profesorilor de a promova practici didactice eficiente la clasă, în scopul motivării elevilor pentru obținerea 

progresului școlar, a succesului și a performanței școlare este un obiectiv permanent al activității cadrelor 

didactice. Intervenția lor pedagogică poate influența pozitiv în spațiul școlar deficitul de motivație cognitivă 

sau socială.  

Cuvinte-cheie: motivație extrinsecă, motivație intrinsecă, învățare, intelect, capacitate, performanță. 

 

MOTIVATING STUDENTS 

TO ACHIEVE SCHOOL PROGRESS AND SCHOOL PERFORMANCE 

Abstract. Motivation is the foundation on which educational success is built. It is an important mental 

process because it triggers and drives the child's action. All students can be made to learn, if not 

"everything," as Comenius had dreamed, at least to reach the acceptable standard level of school 

performance. The idea of mastery-learning has become a goal in the pedagogical world. The development 

of teachers 'skills to promote effective teaching practices in the classroom, in order to motivate students to 

achieve school progress, success and school performance is a permanent goal of teachers' work. Their 

pedagogical intervention can positively influence in the school space the deficit of cognitive or social 

motivation. 

Keywords: extrinsic motivation, intrinsic motivation, learning, intellect, ability, performance. 

Introducere 

În psihologie conceptul de motivație a apărut pentru a explica reacțiile diferite ale 

unui organism, în același mediu constant, în funcție de factorii care declanșează, mențin 

sau stopează un comportament, dar și de factorii care îl orientează. În Larousse, Marele 

dicționar al psihologiei [1, p. 773-777], motivația este definită ca reprezentând „procese 

fiziologice și psihologice responsabile de declanșarea, menținerea și încetarea unui 

comportament, ca și valoarea apetitivă sau aversivă conferită elementelor de mediu asupra 

cărora se exercită acel comportament”.   

Orientarea comportamentelor arată valoarea pozitivă sau negativă, semnificantă a 

unor stimuli din mediu, estimată după o normă înnăscută sau dobândită (prin învățare sau 

educație), valență care angrenează, când stimulul este detectat, declanșarea mecanismelor 

fiziologice sau a conduitelor de investigare sau de evitare. Implicit, consecințele 

comportamentului pot modifica anumite valențe.  
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În relația dintre motivația și dezvoltarea sistemului nervos, s-a constatat că la 

naștere doar începe organizarea programelor înnăscute, ele necesită maturizare și 

experiență în timp, pentru specificitate. La originea comportamentelor motivate trebuie 

acceptate atât trebuințele organice primare, cu satisfacere indispensabilă pentru 

supraviețuire, cât și mecanismele sortate de-a lungul evoluției, după eficacitatea lor. 

Comportamentul nu este declanșat de o configurație preformată, el se conturează după 

variațiile mediului și modificările determinate de acesta.  

Referitor la motivațiile cognitive și sociale,  omul manifestă încă din stadiul de sugar 

nevoia de a primi informații (vizuale și auditive), în activitatea de analiză a mediului fiind 

capabil să deosebească cognițiile noi de cele vechi, prin implicarea proceselor de percepție, 

învățare și discriminare. Adultul simte în mod activ nevoia de a primi, procesa și găsi un 

rol sau o explicație informațiilor care provin din mediul său fizic sau social. Procesul 

motivațional are două etape: în cea ascendentă se identifică  tensiunea, iar în cea 

descendentă se reduce tensiunea.  

Rolul motivației în activitățile psihologice. Influența motivației intervine în timpul 

activităților perceptive cu ajutorul unui mecanism de selecție atențională care vizează 

obiectele favorizate din mediu, activând unele scheme perceptive. Creșterea motivației 

extrinseci (cu recompensă) mărește viteza timpilor de reacție, dar și numărul de răspunsuri 

incorecte. Sporirea motivației influențează pozitiv performanța în cursul învățării unui 

comportament nou doar până la o anumită cotă (legea optimului motivațional a lui Yerkes 

și Dodson). Valoarea optimului motivațional este invers proporțională cu dificultatea 

cerinței. Recompensele externe care conturează motivația extrinsecă au în general rol 

pozitiv pentru îndeplinirea unor cerințe simple și frecvent rol negativ când subiecții sunt 

puși să realizeze cerințe cognitive complexe. E posibil ca primirea unei recompense să 

atragă atenția subiectului asupra unor elemente ale cerinței, în detrimentul altora.  

În ediția a XIV-a a volumului Introducere în psihologie se consemnează că „motivația 

este o stare care energizează comportamentul și îi oferă o direcție” [2, p. 506-509]. Teoriile 

pulsionale evidențiază rolul factorilor interni în motivație, iar teoriile stimulentelor rolul 

motivațional al evenimentelor externe sau al obiectelor dorințelor. Unele stimulente 

incitative reprezintă întăriri primare, fiind capabile să accentueze comportamentul 

independent de învățarea prealabilă. Întăririle secundare și-au căpătat statutul de 

recompense, prin învățarea asocierii lor cu alte evenimente. Motivația stimulativă (dorința 

de a avea ceva) este tipic asociată cu afectele, obiectul respectiv place. Recompensarea sau 

consecința afectivă a unei acțiuni oglindește valoarea acțiunii respective, dacă merită sau 

nu repetată.  

În lucrarea Psihologia dezvoltării umane [3, p. 83-92], autoarea Ana Muntean descrie 

automotivarea, considerând că deosebirea dintre nevoile de tip D și cele de tip B din 
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piramida lui Maslow reprezintă la nivel motivațional ca motivație extrinsecă (dependentă 

de recompense) și motivație intrinsecă (automotivantă, fără recompense).   

 

Figura 1. Piramida lui Maslow [4] 

În motivația intrinsecă (automotivantă) întră procese psihologice precum interesul și 

fascinația (curgerea). Motivație intrinsecă este deosebit de importantă pentru dezvoltare, 

fiindcă produce utilizarea optimă a potențialului subiectului. 

Din punct de vedere emoțional, Ana Muntean susține că se poate vorbi de patru tipuri 

mari de nevoi: 1. nevoia de dragoste și securitate; 2. nevoia de experiențe noi, de stimulare; 

3. nevoia de a fi lăudat și recunoscut ca fiind capabil; 4. nevoia de responsabilități. Pe 

parcursul dezvoltării importanța lor se schimbă în funcție de diversele momente ale 

evoluției copilului. 

Dacă pentru asigurarea nevoii de dragoste și securitate familia are un rol decisiv, 

nevoia de experiențe noi și de stimulare relaționează social copilul, iar satisfacerea ei are 

o mare importanță în dezvoltarea intelectuală a copilului, este esențială pentru dezvoltarea 

cognitivă. Jocul și dezvoltarea limbajului sunt cele mai importante din acest punct de 

vedere, cu ajutorul lor copilul explorează lumea și învață să colaboreze cu ea. În timpul 

afectat jocului, în viața de familie, se creează experiențe noi. Cel mai important joc este 

limbajul, iar prin acesta copilul învață să gândească, să relaționeze social. Iată de ce este 

foarte important rolul familiei pentru dragostea și interesul față de copil, pentru dialogul 

cu copilul, pentru corectitudinea informațiilor și înțelegerea lor.  

Școala influențează progresele și experiențele copilului prin calitățile profesorilor: 

atitudinile, valorile, credințele lor. Interesul, entuziasmul și receptivitatea profesorilor sunt 

molipsitoare pentru copil, din nefericire, la fel sunt și aspectele negative. Copilul învață și 

prin modelele oferite de profesori, nu doar din cărți.  

Nevoia de recunoaștere a capacităților și nevoia de a fi apreciat îl motivează pe copil 

pentru a obține încurajare și răsplată. Pentru a deveni încrezător în posibilitățile lui, copilul 

are nevoie de încurajări și cereri rezonabile. Pentru a obține progres școlar, profesorul 

trebuie să ia în considerare nivelul optim de dificultate a sarcinii, pentru a motiva copilul 
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în pași mici, ca să facă succesul posibil, prin efort rezonabil, în funcție de capacitățile 

copilului. Capacitatea și ceea ce înseamnă efort nu sunt identice permanent la toți copiii. 

Ele depind de starea de moment a copilului și de etapa dezvoltării copilului. Recompensele 

negative (gen bulină neagră, emoticoane cu fețe triste, sancțiuni) pot conduce la apariția 

unor atitudini de respingere din partea copilului față de învățare, față de efort, față de 

instituția școlii și o stimă scăzută cauzată de sancțiuni. Aceste finalități nedorit, dar întâlnite 

în practica pedagogică sunt cauzate de nerecunoașterea calităților copiilor, de lipsa de 

recompensare de către cadrul didactic. Riscul major ese abandonul școlar, care alături de 

absenteism și analfabetism încep, din păcate, să aibă numere din ce în ce mai mari în 

România. În această privință școala urmărește motivarea și crearea condițiilor necesare 

astfel încât copiii să participe la procesul educativ al sistemului de învățământ. Din păcate 

însă, sunt puține proiectele care abordează o pedagogie axată pe recompensarea copiilor 

respectându-l și valorizându-i eforturile personale.  

Toți copiii au un potențial de învățare pe care școala trebuie să-l stimuleze, să 

recunoască, să răsplătească eforturile copilului și să nu permită transformarea în 

indisponibilitate de învățare sancționând greșelile și omițând reușitele, chiar dacă sunt în 

pași mici.  

Nevoia de responsabilități: creșterea independenței copilului. Primele 

responsabilități trebuie formate și date în cadrul și sub îndrumarea familiei, apoi în cadrul 

școlii. Școala care educă în primul rând cooperarea și apoi competiția înregistrează un bun 

nivel academic. Dacă nevoia de experiență a copilului nu este satisfăcută adecvat, 

dezvoltarea intelectuală, abilitățile lui vor fi diminuate. Dacă recunoașterea și aprecierile 

sunt acordate copilului doar în funcție de achizițiile înregistrate, nu și după efortul depus, 

acesta va acumula frustrări, apatie, tendințe distructive, comportamente negative. Uneori 

sunt răsplătiți doar copiii inteligenți, îndemânatici, nu și cei cu un intelect mai scăzut, 

emoționali sau neîndemânatici. Pentru aceștia din urmă, orice progres școlar, orice pas mic 

către performanța proprie înseamnă un efort mult mai mare, iar încurajările sunt mai puține, 

pentru că realizările lor sunt mai mici. În școli trebuie depășită doar aprecierea realizărilor 

și nu și a efortului făcut de copil, ceea ce are consecințe asupra dezvoltării copilului în 

anumite etape. Aceste consecințe pot fi răvășitoare în cazul copiilor cu intelect mai slab ori 

cu handicap psihic, senzorial, emoțional sau fizic. Pentru acești copii respectul de sine și 

motivația de a învăța sunt scăzute. Un bun profesor apreciază efortul și ameliorările oricât 

de mici ale copilului, comparându-l doar cu rezultatele lui anterioare. Progresele școlare 

trebuie menținute de încurajările părinților și ale profesorilor. Uneori sunt cerințe pentru 

șanse egale la educație pentru toți copiii, alteori se solicită interes crescut pentru copiii 

supradotați, iar în alte situații o discriminare pozitivă pentru copiii cu cerințe educaționale 

speciale. Nu toți oamenii sunt egali în dezvoltarea lor, dar școala poate interveni cu 

programe personalizate și cu tratare individualizată în educarea copiilor.   
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În Psihologia mecanismelor cognitive [5, p. 225], celebrul profesor psiholog Mielu 

Zlate analizează rolul mecanismelor psihice de prelucrare primară a informațiilor pe care 

îl au senzațiile, percepțiile, senzațiile și rolul mecanismelor psihice de prelucrare secundară 

a informațiilor pe care îl au gândirea, memoria și imaginația, decisive în obținerea 

progresului școlar și al performanței școlare. În evoluția copilului, în dezvoltarea sa 

cognitivă, un rol important îl are intelectul. Autorul spune că intelectul reprezintă 

„sistemul de procese, activități, relații superioare (gândire, limbaj, memorie, imaginație, 

inteligență) ce se constituie și funcționează plenar la nivel uman, ce depășește experiența 

senzorială, deși se bazează pe ea, în fine, ce uzează de proprietățile specifice ale creierului 

uman, dar se construiește numai prin modelare culturală și integrare socio-culturală” (Paul 

Popescu-Neveanu) [6, p. 225]. 

Volumul Psihologie școlară [7, p. 199-209], prezintă în viziunea lui Andrei 

Cosmovici aspecte motivaționale ale învățării în școală. Dezvoltarea gândirii copilului 

progresează în funcție de diverse activități, în special cu scopul soluționării de probleme. 

Eforturile se bazează pe o motivație, pe un interes al elevilor, altfel nu există progres școlar. 

Motivația se referă la „totalitatea motivelor care dinamizează comportamentul uman”. 

Unul din motivele fundamentale din procesul educativ este  tendința de afirmare a forțelor 

proprii, motivația de realizare, care se manifestă în strădania de dezvoltare și aplicare a 

aptitudinilor și în aspirația de a realiza un succes, o performanță într-o activitate 

recunoscută social. Cele două năzuințe înlesnesc progresul școlar. Motivația de realizare a 

unei sarcini școlare dobândește intensitate maximă când elevul știe că acțiunile sale vor fi 

măsurate printr-un standard. Intenția de a înregistra un progres școlar depinde, bineînțeles, 

de atractivitatea performanței. Un alt factor care orientează eforturile elevului îl reprezintă 

dificultatea sarcinii de rezolvat. E un paradox faptul că o performanță este mai captivantă 

când are grad mare de dificultate decât atunci când se realizează ușor. Aspirația de a obține 

succes școlar e zădărnicită uneori de teama eșecului, deoarece comportamentul elevului 

aflat în timpul realizării unei sarcini este oscilant între tendințe pozitive alternate cu 

inhibiții create de temeri.  

Motivația școlară extrinsecă apare când elevul nu are un interes direct pentru 

disciplina predată, ci pentru a primi recompense materiale sau morale, în mod direct sau 

indirect. Motivația intrinsecă îl face pe elev să fie direct interesat de învățare, de însușirea 

de cunoștințe. În cadrul motivațional intrinsec apare năzuința spre competență, spre 

performanță școlară, spre aspirația de a deveni un elev mai bun, el asigură o mare bogăție 

de trăiri, surse de inspirație și echilibru sufletesc.  

În inițierea și dezvoltarea la elevi a motivației intrinseci personalitatea profesorului 

are un rol esențial. Profesorul trebuie să trebuie să aibă o mare autoritate care se impune 

prin tact pedagogic și competență profesională. Poate deveni un model pentru elevi, care 

vor încerca să îi imite opiniile, atitudinile, comportamentul.   
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Performanța școlară. Jinga Ioan și Negreț Ion explică în lucrarea Învățarea eficientă 

[8, p. 35-39], de ce „visul lui Comenius” este realizabil! Visul celebrului pedagog ceh Jan 

Amos Comenius (1592-1670), exprimat în 1637, era acela de a pune bazele unei Didactici 

Magna: o știință care să înfățișeze modul de „a-i învăța pe toți totul”. Au trecut, de 

atunci, aproape 400 de ani și lumea pedagogică ajunsese aproape să se „convingă” pe 

deplin că visul lui Comenius era o utopie. În 1963 însă, un autor, John B. Carroll a reușit 

să pună la îndoială scepticismul secular care afectase optimismul pedagogic instituit de 

Comenius și potențat, ulterior, de Jean-Jacques Rousseau. 

Carroll atrăgea atenția că imaginea clasică despre puterea de a învăța a copiilor era 

greșită și că, odată schimbată, se putea constitui, oricând, un model al instruirii apt să 

determine „învățarea desăvârșită” sau „învățarea deplină” („mastery learning”). 

Raționamentul lui Carroll se baza pe fapte de netăgăduit. Prima afirmație a demonstrației 

consta în admiterea unui „adevăr incredibil”: toți pot să învețe totul. Oricărui practician 

această afirmație îi stârnește un zâmbet ironic cu care-l întâmpină pe teoreticianul de 

„birou” sau de „laborator”. Carroll demonstrează că vina o poartă practicianul îndoctrinat 

de teoretician.  

Despre ce este vorba? Cea mai rapidă impresie pe care ți-o poți forma despre copiii 

unei școli este aceea care poate fi obținută consultând notele din catalog. Aproape 

întotdeauna imaginea grafică va fi o curbă „în formă de clopot”. 

Curba ("Clopotul") lui Gauss  este reprezentarea grafică a (probabilității) 

repartizării unor valori în funcție de o medie standard. Ea poartă numele matematicianului 

german de geniu Johann Karl Friedrich Gauss (1777-1855) și, datorită formei, i se spune 

adesea "clopotul lui Gauss" sau "pălăria lui Gauss" (de la pălăriile bicorn din timpul lui 

Napoleon). Cu cât eșantionul cu care se lucrează va fi mai mare, cu atât curba se va apropia 

mai mult de forma „ideală”. 

  

Figura 2. Clopotul lui Gauss (curba lui Gauss) 

Este așa-zisa ”curbă a lui Gauss” care reprezintă distribuția (numită „normală”) din 

jurul unei „valori medii” a tuturor valorilor ce se pot da unei însușiri așa cum se poate 

regăsi ea la indivizii din orice populație umană. În acest caz, caracteristica avută în vedere 

este „capacitatea de învățare”. Conform „curbei lui Gauss”, aceasta ar fi distribuită în 

orice clasă de elevi, alcătuită eterogen, aproximativ astfel: în orice clasă ar exista „elevi 
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foarte buni” (circa 2%); „elevi buni” (circa 13%); „elevi mijlocii” (circa 70%); „elevi slabi” 

(circa 13 %); „elevi foarte slabi” (circa 2 %) [9, p. 92]. 

Totul pare obișnuit, însă lucrurile sunt departe de a fi așa. Jinga Ioan și Negreț Ion 

evidențiază în lucrarea Învățarea eficientă [8, p. 35-39] că notele înregistrate în catalog 

indică, de fapt, performanțele de care sunt elevii capabili în momentul evaluării, nu 

subliniază diferențele valorice dintre disciplinele școlare. În curba lui Gauss poziția unui 

elev este configurată de media performanțelor școlare la toate disciplinele. 

„Performanțele sunt produse ale unor capacități psihice”. Autorii afirmă că 

mecanismul și natura acestor capacități sunt neclare. Pot fi înregistrate doar produsele 

existente la un moment dat, adică performanțele realizate pe baza acestor capacități, dar 

deosebirea dintre capacități și performanțe este mare.  

Răspunsul dat de Carroll problemei în discuție echivalează cu o „revoluție 

pedagogică”. Carroll și-a dat seama că nu atât natura ori numărul diferențelor individuale 

este problema cu care se confruntă practic cadrul didactic, ci felul în care toate aceste 

diferențe se „reflectă” sau se „exprimă” în procesul instruirii și învățării. Ori, acesta nu 

frizează infinitul, ci este … unic. 

Numeroasele diferențe dintre elevi au influență asupra vitezei învățării. Astfel, orice 

populație școlară poate fi definită ca fiind compusă din elevi cu ritmuri diferite de 

învățare: elevi cu „ritm de învățare rapid”; elevi cu „ritm de învățare mediu”; elevi cu 

„ritm de învățare lent”. 

„Curba lui Gauss” poate fi valabilă și din acest punct de vedere, dar trebuie înțeles 

faptul că ea este valabilă în planul instruirii și nu „în sine”. Elevul cu „ritm lent de învățare” 

nu este neapărat „prost” sau „slab”; după cum elevul cu „ritm rapid de învățare” nu este 

neapărat „deștept” sau „bun”. Conform estimărilor (Glaster, 1965, Bloom, 1968 ș.a.), cei 

mai mulți copii (probabil în jur de 95%) pot  învăța complet („deplin”) ceea ce li se predă 

în școală. Este, deci, datoria școlii de a găsi mijloacele unei predări eficiente! 

Dacă aproximativ 95% dintre elevi sunt capabili să învețe la nivel convenabil, atunci 

întregul proces de învățământ trebuie să devină o … „luptă împotriva curbei lui Gauss”. 

Mai precis, aceasta din urma trebuie să ia forma unei „curbe în forma de J”. Altfel spus, 

procesul de învățământ trebuie desfășurat încât „cei mai mulți să reușească”.   

 

Figura 3. Determinarea eficacității generale a instruirii 
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În condițiile instruirii de masă, ale învățământului obligatoriu, „lupta împotriva 

curbei lui Gauss” este o obligație profesională și o responsabilitate morală pentru orice 

cadru didactic. [8, p. 39-40]. 

Dar cum este posibil să fie înlocuită „curba lui Gauss” cu cea în formă de „J” a 

instruirii? Răspunsul dat de Carroll (1963) este acesta: „Respectând ritmul de învățare al 

fiecărui elev!”. Modelul lui Carroll e un model temporal. În viziunea sa, nivelul învățării 

atins de un elev este mereu determinat de raportul dintre timpul real de care el dispune și 

timpul necesar pentru acoperirea unei sarcini de învățare date: 

Nivelul de învățare = 𝒇(
𝒕𝒊𝒎𝒑𝒖𝒍 𝒓𝒆𝒂𝒍

𝒕𝒊𝒎𝒑𝒖𝒍 𝒏𝒆𝒄𝒆𝒔𝒂𝒓
). 

„Timpul real” poate fi definit având în vedere două variabile:  

a) perseverența sau cantitatea de timp în care se străduiește să intre în stăpânirea sarcinii 

de învățat date;  

b) ocazia de învățare sau timpul pus efectiv la dispoziția elevului. 

„Timpul necesar” (sau „ideal”) este definit prin trei variabile: a) aptitudinea pentru 

disciplina (materia) sau timpul folosit pentru a învăța conținutul unei discipline în condiții 

ideale; b) capacitatea de înțelegere a instruirii sau aptitudinea elevului de a utiliza 

instruirea, de a se perfecționa permanent în urma formării oferite. 

„Timpul real” se va reduce ori de câte ori calitatea instruirii și capacitatea de 

înțelegere a instruirii vor fi ridicate (este cazul elevilor cu ritm rapid de învățare). 

Nivelul instruirii = 𝒇 (
𝒑𝒆𝒓𝒔𝒆𝒗𝒆𝒓𝒆𝒏ț𝒂 + 𝒐𝒄𝒂𝒛𝒊𝒂 𝒅𝒆 î𝒏𝒗ăț𝒂𝒓𝒆

𝒂𝒑𝒕𝒊𝒕𝒖𝒅𝒊𝒏𝒆𝒂 𝒑𝒆𝒏𝒕𝒓𝒖 𝒐𝒃𝒊𝒆𝒄𝒕𝒖𝒍 𝒅𝒆 𝒔𝒕𝒖𝒅𝒊𝒖 +
(𝒄𝒂𝒍𝒊𝒕𝒂𝒕𝒆𝒂 𝒊𝒏𝒔𝒕𝒓𝒖𝒊𝒓𝒊𝒊 + 𝒄𝒂𝒑𝒂𝒄𝒊𝒕𝒂𝒕𝒆𝒂 𝒅𝒆 î𝒏ț𝒆𝒍𝒆𝒈𝒆𝒓𝒆)

). 

Carroll (1963) pledase pentru o instruire la nivelul cel mai ridicat posibil pentru 

fiecare elev în mod individualizat, Bloom (1968) și-a dat seama de „utopia teoretică” a lui 

Carroll; el a propus în locul acesteia o idee mai realistă; pe aceea de „standard minimal 

acceptabil” al performanței școlare sau de „nivel convențional de stăpânire a materiei”, 

comun pentru toți elevii.   

„Modelul temporal” al lui Carroll și Bloom a dat rezultate spectaculoase ori de câte 

ori a fost verificat în practică. Într-adevăr, toți elevii pot fi făcuți să învețe, dacă nu 

chiar „totul”, cum visase Comenius, cel puțin să atingă nivelul standard acceptabil al 

performanței școlare. Ideea de mastery-learning a ajuns pe neașteptate „la ordinea zilei” 

în lumea pedagogică. În 1974 s-a observat ca „modelul temporal” al lui Carroll și Bloom 

nu era singura tehnologie aptă să determine „învățarea desăvârșită” [8, p. 40-41]. 

Concluzii. Dezvoltarea competențelor cadrelor didactice din învățământul preuniversitar 

de a promova practici didactice eficiente la clasă, în scopul motivării elevilor pentru 

obținerea progresului școlar, a succesului și a performanței școlare este un obiectiv 

permanent al activității profesorilor. Motivația este fundamentul pe care se construiește 

succesul educațional. Motivația reprezintă un proces psihic important pentru că 
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declanșează și impulsionează acțiunea copilului, care prin intermediul conexiunii inverse 

influențează însăși baza motivațională și dinamica ei. Este prioritar ca dascălii să fie 

convinși că este nevoie de intervenția lor pedagogică și că deficitul de motivație cognitivă 

sau socială poate să fie influențat pozitiv în spațiul școlar. 
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Rezumat. Studiul motivației pentru lectură a elevilor din clasele primare este orientat, în acest articol, 

asupra îndrumării și controlului lecturii elevilor, factori prin care aceștia sunt determinați să citească, iar 

lectura devine activitate permanentă conștientă în dezvoltarea lor multilaterală. Trezirea motivației 

elevilor pentru lectură reprezintă și unul din obiectivele finale ale activității desfășurate de învățător în 

clasele primare. Elevii sunt stimulați să citească ca să-și dezvolte limbajul, competențele de comunicare, 

comportamentul și cultura generală. 
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STUDENT GUIDANCE AND READING CONTROL IMPORTANT FACTORS 

IN DEVELOPING PRIMARY STUDENT READING MOTIVATION 

Abstract. The study of the motivation for reading of primary school students is focused in this article on 

guiding and controlling students’ reading, factors that trigger the activity by which they are determined to 

read, directs it in order to become a permanent activity, while realizing that reading contributes to the 

multilateral development of the human individual. 

Awakening the students’ motivation for reading is also one of the final objectives of the activity carried 

out by the teacher with the primary school students. Students are stimulated to read for the development 

of language, communication skills, behavior, general culture. 

Keywords: reading, reading motivation, students, factors, guidance, control. 

 

Unul din obiectivele finale ale activității pe care o desfășoară un învățător în clasele 

primare îl reprezintă dezvoltarea motivației pentru lectură, obiectiv care reprezintă 

punctul de plecare, dar și garantul succesului în activitatea școlară atât pentru învățător, 

cât și pentru elevii săi. 

Particularitățile de vârstă și cele psihice, precum și climatul familial sunt doar o 

parte din factorii care pot transforma lectura într-o necesitate sau nu. În funcție de ele, 

cadrul didactic poate să îndrume și să controleze lectura elevilor, astfel încât aceștia să-și 

dorească să citească de plăcere. Pentru ca acest lucru să se realizeze, cadrul didactic 

trebuie să țină cont de diferențele de dezvoltare socială a copiilor, de vârstă, de aptitudini 

și de nivelul lor de cunoștințe. 

Dacă ne referim la dezvoltarea socială a copilului, Grațiela Sion este de părere că, 

din perspectivă behavioristă, aceasta ,,constă în asimilarea de conduite care acoperă două 

câmpuri: cel al actelor sociale observabile și cel al experiențelor personale... Actul social 

este reușita unui proces de comunicare, pe care sinele individual îl construiește prin 

interiorizarea unui ansamblu structural al rolurilor asumate în realizarea sarcinilor 
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sociale. Copilul este expus încă de la naștere stimulilor socioculturali, așa încât el se 

dezvoltă într-o rețea de interacțiuni, care, pe măsură ce copilul crește, se vor intensifica, 

diversifica și amplifica în complexitate” [1, p. 119]. 

Copilul începe, prin mecanismele identificării și imitării, să-și construiască roluri: 

rolul său, pe urmă rolurile celorlalți.  

Știm că, odată cu școlarizarea copilului, învățarea continuă. Pe fondul general al 

particularităților de vârstă, își pun amprenta particularitățile psihoindividuale.  

Vom face referire, în acest articol, la îndrumarea și controlul lecturii ca factori 

importanți în dezvoltarea motivației pe care elevii claselor primare trebuie să o aibă. 

M. Golu face următoarea distincție între motivație și motiv: ,,Prin termenul de 

motivație definim o componentă structural-funcțională specifică a sistemului psihic 

uman, care reflectă o stare de necesitate în sens larg, iar prin motiv exprimăm forma 

corectă, actuală, în care se activează și se manifestă o asemenea stare de necesitate. 

Așadar, prin motiv vom înțelege acel mobil care stă la baza unui comportament sau a 

unei acțiuni complete” [2, p.176]. 

Cât privește modalitățile de stimulare a motivației învățării, D. Ausbel și F. G. 

Robinson ,,reclamă următoarele: a) dezvoltarea impulsului cognitiv, prin folosirea unor 

procedee care să capteze atenția elevilor (elementele de noutate, de surpriză, aspectele 

dilematice, disonanța cognitivă etc.); b) promovarea unui punct de vedere realist în ceea 

ce înseamnă motivație școlară, învățarea școlară fiind determinată de nevoia de afirmare, 

de afiliere, de interesele elevilor, de recompensele primite; c) entuziasmul cadrului 

didactic, care poate stimula elevilor dorința de a se implica în activitatea de învățare: d) 

folosirea competiției, îmbinarea competiției individuale cu cea de grup” [3, p.338]. 

În cadrul activităților derulate cu elevii mei la clubul de lectură, am observat că 

aceștia prezintă diferite particularități psihoindividuale printre care ritmul de citire este 

diferit (accelerat sau lent) și viteza diferită  (mare sau mică), fapt ce ne determină să 

afirmăm că dezvoltarea psihică se diferențiază de la un copil la altul.  

Conținutul (bogat, simplu, diversificat sau sărăcăcios și limitat), consumul energetic 

(mare sau mic, rațional, echilibrat sau dezechilibrat, bazat pe armonie sau risipă 

energetică), rezonanța (puternică sau slabă), sensul (ascendent sau sincopat), durata 

(normală sau întârziată), efectele (pozitive sau negative), pe care le produce un text, sunt, 

de asemenea, elemente care îi diferențiază pe elevii de vârstă școlară mică.  

Sub aspectul dezvoltării motivației elevilor pentru lectură și al comportamentului 

acestora în raport cu înțelegerea textului citit, pentru o mai bună cunoaștere a 

individualității elevului, trebuie ca, alături de datele despre situația familială a copilului, 

sănătate și temperament, să fie analizați mai mulți factori. Făcând o analiză a ceea ce se 

întâmplă în practica pedagogică, putem afirma că în domeniul instruirii și educației, 

strategiile didactice identice generează rezultate diferite în funcție de caracteristicile 

Carmen Daniela Nita

180



 

individuale și de vârstă ale elevilor, ceea ce duce la o receptare și prelucrare diferențiată a 

mesajelor transmise. 

Atât familia, cât și grădinița depun eforturi pentru a influența universul copilăriei 

prin basme, povești și poezii. În primele clase ale învățământului primar, munca aceasta 

accede la un nivel superior. Lectura propriu-zisă începe după ce copilul reușește să 

descifreze singur cu ușurință ideile ascunse în spatele semnelor grafice. 

De-a lungul carierei mele didactice am constatat că există mai multe tipuri de elevi:  

- elevi care prezintă un interes constant față de învățătură, cu nivel ridicat de aspirație 

și cu posibilități intelectuale; 

- elevi dornici să citească, cu aspirații și cu posibilități mai reduse; 

- elevi care nu manifestă interes prea mare pentru lectură, deși au posibilități reale; 

- elevi care refuză să citească și au posibilități intelectuale mediocre și aspirații mai 

reduse. 

Școala dirijează lectura, supraveghează efectuarea ei, dar deprinderea lecturii se 

formează nu numai în școală, ci și în familie.  

Povestirea de către adult a conținutului unei cărți, comentarea cu mijloace modeste, 

fără pretenții critice reprezintă, în mediul familial, un bun mijloc de stimulare și 

dezvoltare a gustului copilului pentru lectură.  

În acest sens am desfășurat activități împreună cu elevii și părinții (,,Citim 

împreună” sau ,, Citim în pereche cu părintele”). 

Am sugerat părinților ca în fiecare seară să citească împreună un basm sau o schiță 

umoristică pentru a-l face pe copii să se simtă bine, să râdă, să glumească pe seama 

dialogului dintre personaje. Copiii caută modele în adulți. Un copil care își va vedea 

părintele citind va face și el același lucru.  

,,Cercetările arată că trăsăturile modelelor influențează dorința, voința copiilor de a 

imita comportamentul. Căldura și afecțiunea sunt asociate constant cu înclinațiile 

prosociale ale copiilor” [1, p.130]. Astfel, copilul va fi mult mai receptiv față de model. 

,,Cele mai multe comportamente prosociale sunt însușite de copii prin observarea 

comportamentelor părinților și a adulților. Există, de asemenea, câteva caracteristici ale 

modelelor care dezvoltă un comportament prosocial, prin care crește dorința copiilor de a 

fi imitate, aceste caracteristici fiind căldura, puterea, competența, consecvența între vorbe 

și fapte [1, p.131]. 

Cercetările în domeniu au dus la concluzia că este foarte cititul în sine, efectuat 

regulat. Părinții ar trebui să le citească regulat copiilor, fără a căuta cartea perfectă.  

The National Institute for Literacy din SUA recomandă părinților să stimuleze 

copilul să își folosească imaginația, să inventeze povești și să pună întrebări despre acele 

istorii inventate; să aleagă cărți cu personaje interesante, citind împreună cu voci diferite 

Student guidance and reading control important factors
in developing primary student reading motivation

181



 

pentru personaje; să pună copilul să repete cuvintele noi și – cel mai important – să se 

bucure de experiența cititului alături de el.  

Am constatat în urma acestei activități ( ,,Citim împreună” ) că elevii care au citit 

regulat cu părinții, indiferent de lectura aleasă, au devenit mult mai încrezători în ei, au 

găsit astfel motive să citească în continuare de plăcere.  

M. Marin, în ,, Didactica lecturii”, menționează că ,,stimularea interesului pentru 

lectură depinde foarte mult de evaluarea calitativă a lecturilor individuale. Măsurarea 

rezultatelor trebuie să aibă caracter stimulativ, iar aceasta depinde, în special, de tipul 

activităților și de structurarea lor după o schemă flexibilă, stimulatoare și progresivă”     

[4, p. 36]. 

Pentru a le spori elevilor interesul pentru citit, învățătorii au nevoie de anumite 

strategii, care să asigure realizarea principiilor de stimulare a interesului pentru lectură al 

elevilor. 

Vom face referire la Momentul de lectură pe care l-am ales ca tehnică în procesul 

predării-studierii textului literar.  

Această tehnică presupune solicitarea mai multor operații de gândire, cum ar fi 

sinteza, analiza, generalizarea, abstractizarea și compararea. 

Am căutat de fiecare dată ca în cadrul lecțiilor să acord, pe lângă momentele 

ortografice și caligrafice, timp momentelor de lectură. Astfel, în fiecare zi, după pauza de 

masă, elevii au avut la dispoziție de 30 de minute să citească din cartea lor preferată, 

apoi, prin rotație zilnică, câte 5-6 elevi și-au prezentat în fața colegilor lectura, au răspuns 

la întrebările adresate de către colegi, astfel încât să-i poată determina și pe aceștia să 

citească opera aleasă de ei.  

S-a observat că această tehnică de lucru a stimulat interesul elevilor pentru citirea 

cărților. Printre sarcinile propuse elevilor care se referă la dezvoltarea momentului de 

lectură au fost:  

1. Scrie pe tablă numele tău și titlul operei pe care dorești să o citești astăzi. 

2. Citește în fața colegilor, timp de 5-7 minute, un fragment care te-a impresionat cel 

mai mult, apoi scrie un cuvânt-cheie care ar reprezenta emoția trăită în acest 

moment. 

3. Continuă gândul cu idei din lectura preferată: ,,Am admirat...; Am fost curios să...; 

Țin să menționez că....; Este evident că...” 

4. Formulează ideea desprinsă din lectura aleasă. 

5. Enumeră trei cuvinte-cheie din fragmentul citit.  

Timp de două săptămâni fiecare dintre elevii antrenați în lectură și-au împărtășit 

impresiile despre lectura preferată, fie în Jurnalul de lectură al clasei, fie în Calendarul 

de lectură și atitudine, demonstrând astfel interesul lor pentru o activitate dirijată, dar și 

pentru o pre-lectură motivată.  
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O altă formă de organizare a Momentului de lectură a reprezentat-o Lectura în doi, 

care, după opiniile elevilor, a fost o plăcere, un joc, o competiție, care a dus la o 

perfecționare a lecturii și o îmbogățire a imaginației. Citind în doi mesajul operei, acesta 

a fost mai bine înțeles, elevii simțindu-se mai motivați să citească.  

După răspunsurile elevilor am putut observa predispoziția acestora pentru lectură. 

Faptul că nu le-am impus o anumită lectură a făcut ca ei să-și arate interesul sporit față de 

lectură și un anume mod de exprimare a opiniei. Este foarte important să-i lăsăm pe copii 

să își aleagă singuri cărțile pe care doresc să le citească pentru a-și vor forma apetitul 

pentru lectură. Obiceiul de a citi zilnic este unul dintre cele mai bune obiceiuri pe care le 

poate avea un om. Indiferent de domeniul de activitate al fiecăruia, cititul va reprezenta 

avantajul care va face diferența. De dascăli depinde cum îi motivăm pe elevi să o facă.  

O provocare la care au răspuns elevii mei a fost aceea ca, timp de șase zile, să 

citească ceea doresc ei, să realizeze o fișă de lectură pentru fiecare operă citită. Fișa să 

conțină titlul, autorul, personajele și ideea principală. Fișele de lectură întocmite au fost 

puse în Cutia lecturilor noastre. La sfârșitul celor 6 zile, cutia a fost deschisă, făcându-se 

un clasament al cititorilor, recompensați ulterior cu diplome și surprize sub forma de cărți 

și dulciuri.  

Activitatea de dezvoltare a motivației pentru lectură a fost continuată și în vacanță. 

De data aceasta elevii au răspuns provocării numite Lectura e pe val. Cu fiecare lectură 

citită au confecționat bărcuțe pe care au notat titlul și autorul operei literare citite. 

Bărcuțele au fost expuse pe panouri în fața clasei. Am fost plăcut surprinsă să constat 

implicarea a cât mai multor elevi în această activitate. Elevii ,au fost luați de „valul 

lecturii.”, astfel că pe toată durata Momentului de lectură și-au prezentat în fața colegilor 

lecturile.  

În urma acestor activități am observat că elevii obișnuiți cu lectura au dezvoltat 

relații prietenoase cu învățătura. Ei vor ști cum să gestioneze provocările vieții. 

Valorizarea textului ales de către elevi în cadrul orelor de lectură a fost realizat ca un 

principiu de dezvoltare a atitudinii elevului față de opera literară aleasă (nu impusă), 

având la bază următorii factori:  

- manifestarea sensibilității artistice prin lectură; 

- demonstrarea preferințelor literare; 

- exprimarea atitudinii personale față de lecturile alese; 

- emiterea judecăților de valoare, care conturează virtuțile și viciile personajelor. 

Tehnicile folosite au dus la dezvoltarea atitudinii elevilor față de lectură și, implicit, 

la dezvoltarea motivației pentru lectură. 

După cum precizează Constantin Parfene în ,,Compozițiile în școală”, ,,tehnica 

lecturii unei opere literare presupune disponibilitatea cititorului de a veni, fără 

prejudecăți, în întâmpinarea operei, de a fi deschis comunicării artistice, care, ca orice 
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comunicare, înseamnă schimb reciproc de informații (intercomunicare). Lectura unei 

cărți oferă minunatul prilej de verificare a propriei gândiri, simțiri și imaginații, ocazia 

plăcută de cultivare a propriei exprimări” [5, p.101]. 

Cadrul didactic trebuie să îndrume atent și să controleze lectura elevilor, să sprijine 

înțelegerea acesteia și să-i asigure pe elevi de importanța și rolul formativ pe care aceasta 

îl va avea în viața lor.  

Concluzii 

Îndrumarea lecturii reprezintă o necesitate izvorâtă din caracterul procesual al 

acesteia, din valoarea informativă și formativă a receptării cunoștințelor umane prin 

lectură. Este recomandat ca lectura să fie îndrumată și stimulată prin mijloace diverse, 

eliminându-se din practica pedagogică tot ce este formal și constituie o piedică în 

motivarea elevilor pentru lectură.  

Îndrumarea și controlul lecturii elevilor claselor primare vizează formarea la aceștia 

a plăcerii de a citi, de a simți lectura ca o necesitate cotidiană. 

Cercetările au dovedit de-a lungul timpului că persoanele care prezintă o anumită 

pasiune pentru citit sunt mai înțelepte, gândesc mai profund, înțeleg mult mai ușor 

realitatea, găsesc cu ușurință soluții în rezolvarea problemelor. Lectura cărților este 

singura modalitate prin care îți poți dezvolta gândirea critică, bogăția perspectivelor în 

perceperea realității și înțelegerea contextului. Astfel, cititul este cel mai bun drum spre 

cunoaștere, lectura, înțelegerea și interpretarea textului ar trebui să devină practici și 

preocupări obligatorii pentru toate cadrele didactice, indiferent de disciplină. 

Să nu uităm că scopul lecturii este acela de a forma progresiv un tânăr cu o cultură 

comunicațională și literară de bază, capabilă să înțeleagă lumea din jurul său, să 

comunice și să interacționeze cu semenii, să fie capabil să-și exprime gânduri, stări, 

sentimente, opinii, să fie sensibil la frumosul din natură și la cel creat de om. 

De aceea, printre activitățile pedagogice, lectura este prioritară. Este de neconceput 

dezvoltarea oricărei programe școlare fără lectură, deoarece toate disciplinele școlare au 

la bază sensuri valorificate prin lectură.  
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Abstract. The article reflects a synthetic analysis on the changes in the national regulatory framework in 

the Republic of Moldova, related to the evaluation of school results. There are, hierarchically, the 

educational policy documents that underlie the evaluation process in general education. The task assumed 

in this article is to analyze the main successes of the educational system at the level of educational 

documents, to determine the main problems correlated to the school evaluation for which certain solutions 

are needed. 

Keywords: normative framework, educational policy documents, evaluation of school results, 

competence, online education, online evaluation. 

Realizarea unui sistem educațional dinamic, flexibil, adaptabil este condiționată de 

evoluția generală a societății și, îndeosebi, de modernizarea cadrului normativ național în 

domeniul de referință. O altă premisă constă în elaborarea și reconceptualizarea 

documentelor de politici educaționale la nivel de practici evaluative naționale. Tratarea 

aprofundată, temeinică a procesului de evaluare a rezultatelor școlare (ERȘ) în 

documentele normative, reprezintă o condiție esențială pentru integrarea în sistemul 

educațional de calitate. 

În pofida rezultatelor și practicilor pozitive înregistrate la nivel de cadru normativ, 

considerăm că elucidarea unor aspecte în acest sens oferă o mai mare coerență 

domeniului ERȘ. Examinarea cadrului normativ aferent procesului evaluativ poate 

conduce la recunoașterea și rezolvarea problemelor depistate, încât să faciliteze alinierea 

sistemului educațional național la bunele practici europene și internaționale.  

Astfel, în temeiul studiului teoretic efectuat, atunci când ne referim la domeniul 

ERȘ din perspectiva cadrului normativ, trebuie să avem în vizor, în primul rând, 

documentele pe care se fundamentează:  
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Figura 1. Cadrul normativ național în domeniul evaluării rezultatelor școlare 

 

Analizând figura 1, cu privire la legitimitatea ERȘ, constatăm că sistemul 

educațional a suferit modificări consistente în domeniul ERȘ, inclusiv prin aprobarea în 

anul 2006 a Concepției evaluării rezultatelor școlare. Având statut de document 

conceptual și normativ, dar și de instrument principal al acțiunii de evaluare școlară, în 

accepțiunea autorilor „concepția ERȘ inventariază și sistematizează, într-o viziune 

originală, constituită pe demersurile teoretice și pe realitatea educațională națională și 

cea mondială, reperele epistemologice ale ERȘ, stabilește și descrie componentele 

constitutive ale acțiunii de ERȘ – teleologia, conținuturile și tehnologia (metodologia) 

ERȘ, întemeiază noul sistem național de ERȘ...” [3, p. 5]. 

Totuși, de la aprobarea Concepției ERȘ [3] au fost revizuite, create și aprobate, între 

timp, o parte considerabilă a documentelor normative ce reglementează sistemul ERȘ 

(figura 1), inclusiv Codul Educației al Republicii Moldova. (2014) [2]. Prin urmare, 

multe dintre practicile sale pozitive și-au atins potențialul. Se impune, deci, ca rezultat al 

adoptării mai multor documente normative, reconceptualizarea concepției ERȘ, în 

maniera în care să ofere șansa de a elimina lipsurile și neconcordanțele create. Prin 

reconceptualizarea concepției ERȘ, sistemul evaluativ va fi conectat la misiunea 

învățământului național și internațional contemporan, la un proces transparent de 

Codul Educaţiei al Republicii Moldova[2]

Concepția Evaluării rezultatelor școlare[ 3]

Standarde Educaționale[23]

Curriculum Național[4]

Plan-cadru[19]

Metodologia de organizare și desfășurare a testării naționale în învățământul primar[12]

Metodologia privind organizarea evaluării criteriale prin descriptori în învățământul primar 
[14,15,16,17,18]

Repere metodologice privind asigurarea continuității la nivelul clasei a 4-a și a 5-a din perspectiva 
implementării ECD [22]

Metodologia de evaluare criterială prin descriptori la disciplinele Ed. muzicală, 

Ed. plastică, Ed. tehnologică, Ed. fizică [11]

Regulamentul privind evaluarea și notarea rezultatelor învăţării, promovarea 

și absolvirea în învăţământul primar şi secundar (nr. 70/2020) [21]

Ghidurile de implementare ECD [6,7,8,9, 10]
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monitorizare a progreselor școlare, ce vor contribui la îmbunătățirea calității sistemului 

educațional în ansamblu. Or, conform documentului nominalizat, Concepția evaluării 

rezultatelor școlare prezintă cadrul conceptual general pentru elaborarea actelor 

legislative și normative ale evaluării școlare; pentru re-conceptualizarea evaluării pe 

discipline școlare, pentru elaborarea/ selectarea/ combinarea/ aplicarea instrumentelor și 

metodologiilor generale și specifice de evaluare, precum și pentru diversele activități de 

evaluare școlară în învățământul general” [3, p. 2].  

Un alt argument în favoarea revizuirii Concepției evaluării rezultatelor școlare, 

rezultat din analiza cadrului normativ, este faptul că însuși conceptul de competență 

școlară a suferit unele modificări de la aprobarea documentului specificat. După cum se 

știe, Codul educației (articolul 44., alin. 1) stabilește: „Evaluarea rezultatelor școlare are 

ca obiectiv evaluarea nivelului de dezvoltare a competențelor elevilor în baza 

standardelor educaționale de stat” [2]. 

Referitor la legitimitatea desfășurării procesului ERȘ, analiza cadrului normativ 

evidențiază că sistemul ERȘ mai nou este orientat de Regulamentul privind evaluarea și 

notarea rezultatelor învățării, promovarea și absolvirea în învățământul primar și 

secundar (nr. 70/2020) [21]. Elaborat în conformitate cu Codul educației [2], 

regulamentul prescrie că evaluarea în învățământul primar și secundar din Republica 

Moldova se realizează în baza: 

a) Concepției evaluării rezultatelor școlare;  

b) Standardelor de evaluare; 

c) Standardelor de eficiență a învățării pentru disciplinele de studiu conform 

ciclurilor din învățământul general; 

d) Referențialului de evaluare la disciplinele școlare, conform ciclurilor de 

învățământ, aprobate de Ministerul Educației.  

În linii mari, după cum observăm, ca rezultat al reformei întreprinse, sub aspect 

curricular (Сurriculumului Național, 2010, 2018) în ultimele două decenii, învățământul 

general din țara noastră se află sub amprenta învățării centrate pe competențe. 

Esențialmente, Cadrul de referință al Curriculumului Național (2017) [1] stabilește 

învățarea bazată pe competențe drept principiu cheie și definește competențele-cheie 

prevăzute în Codul Educației (art.11, alineatul 5), în concordanță cu competențele cheie 

pentru învățarea pe tot parcursul vieții prevăzute în Cadrul de referință al UE.  

În pofida preocupării pentru dezvoltarea unui învățământ centrat pe competențe, nu 

există la nivel național încă o viziune clară și un consens privind actele legislative și 

normative, ce reglementează sistemul educațional, din perspectiva formării-evaluării 

integrale, holistice a competențelor școlare ale elevilor.  

O altă problemă esențială a reformei ERȘ a fost și este cea a standardizării. Scopul 

pe care standardizarea evaluării l-a vizat a fost compatibilizarea și comparabilitatea la 
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nivel de sistem a rezultatelor evaluării, așa încât evaluarea să depindă mai puțin de 

factorul uman (asigurarea obiectivității), dar și să ofere date pertinente despre situația 

sistemului educațional național. Consemnăm că Standardele educaționale, în 

conformitate cu art. 39 (1), Codul Educației „constituie un ansamblu de documente 

normative și reprezintă un sistem de criterii și norme referitoare la nivelul de calitate 

care se dorește a fi atins de diverse componente și aspecte ale sistemului educațional” 

[2]. Mai mult ca atât, Codului educației, art. 44 (1), prevede „evaluarea rezultatelor 

școlare are ca obiectiv evaluarea nivelului de dezvoltare a competențelor elevilor în baza 

standardelor educaționale de stat”. Deci, o condiție esențială în asigurarea calității 

sistemului ERȘ în învățământul general, în consens cu art. 44 (1), este respectarea 

Standardelor educaționale [23].  

Valoarea standardizării, afirmă E. Voiculescu, depinde însă de două condiții: în 

primul rând, de etapa în care standardele sunt introduse, în al doilea rând, de relația 

dintre standardele de evaluare și condițiile în care se desfășoară procesul de învățământ 

[25]. Reamintim, cu privire la prima condiție, că Standardele educaționale au fost 

revizuite în anul 2012, ceea ce implică necesitatea reexaminării Standardelor 

educaționale prin racordarea la dinamica și nevoile sociale actuale, adaptarea lor la 

misiunea, idealul și principiile fundamentale ale educației în consens cu Codul Educației 

(2014) și Curriculumul național [1]. Sub primul aspect, se are în vedere și faptul că 

standardizarea aplicată direct pe rezultatele finale, după ce procesul de învățământ s-a 

încheiat, constituie o simplă tehnică riguroasă a evaluării și nu un factor de reformă, de 

schimbare a însuși sistemului educațional. Derivă că standardele, ca repere ale proiectării 

și realizării procesului de învățământ, trebuie introduse de la început și abia apoi folosite 

drept criterii de evaluare. 

A doua condiție ține de cadrul de la care se pornește și în care se realizează procesul 

de învățământ. Ne referim la faptul că standardele pot evidenția unele stratificări sociale 

și pedagogice independente de posibilitățile instituțiilor școlare. În contextul în care 

standardizarea condițiilor este un proces dificil, o soluție ar fi flexibilitatea mai mare a 

standardelor, diferențiate pe domenii de formare, pe niveluri, pe categorii de școli. 

În plus, Standardele de competență profesională ale cadrelor didactice din 

învățământul general (ordinul nr. 1124 din 20 iulie 2018) [3] stipulează, drept indicator 

de performanță în domeniul evaluării rezultatelor școlare: cadrul didactic evaluează și 

oferă conexiuni inverse în vederea sporirii performanțelor. Pentru acest indicator se 

precizează necesitatea demonstrării de către cadrul didactic a mai multor descriptori, unul 

din care vizează nemijlocit aspectul enunțat: Aplicarea standardelor de eficiență a 

învățării în cadrul realizării evaluărilor, în concordanță cu Referențialul de evaluare a 

competențelor specifice formate elevilor. 
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Așadar, reiterăm ca revizuirea Standardelor educaționale (2012), Referențialului de 

evaluare a competențelor specifice formate elevilor (2014) să devină repere cheie în 

evaluarea internă și externă, sprijinind alinierea la Curriculumul Național actual. 

Consolidarea Standardelor educaționale și aplicarea lor ca punct de referință cheie pentru 

dezvoltarea evaluărilor naționale și a practicilor didactice ale cadrelor didactice vor 

constitui fundamentul unor evaluări ce sprijină noua viziune a învățării centrate pe elev. 

O dispoziție a Codului Educației (2014), ce conturează cadrul de evaluare a rezultatelor 

școlare, prescrie în acest sens: „Scopul evaluării este de a orienta și optimiza învățarea” 

(art. 16., alin. 1). 

Din perspectiva evaluării finale a rezultatelor școlare, potrivit Codului educației 

(art. 39, 5) standardele educaționale de stat constituie baza „pentru evaluarea obiectivă a 

nivelului de pregătire generală a persoanei, indiferent de tipul, locul și forma de 

realizare a învățământului” [2]. În raport cu această prescripție, semnalăm că valorizarea 

rezultatelor evaluărilor naționale constituie un mijloc de consolidare a standardelor 

educaționale, se cunoaște că „standardele educaționale reprezintă nivelurile de 

capacitate instructiv-educativă ale elevilor pe care aceștia trebuie să le atingă la finele 

treptei de învățământ (primar, gimnazial, liceal” [24, p. 6]. Rezultă că evaluările 

naționale, ce vizează competențele de bază (competențe cheie/transversale/ 

transdisciplinare; competențe specifice disciplinelor școlare; unități de competențe) ale 

Curriculumului Național, reprezintă, în această ordine de idei, un mod eficient de 

comunicare a standardelor stabilite și de încadrare corectă a performanțelor individuale 

ale elevilor în baza acestora.  

O altă problemă a reformei ERȘ în învățământul general o putem identifica tocmai 

la intersecția dintre schimbarea paradigmei evaluării și reforma curriculumului școlar. 

Atâta timp cât curriculumul școlar și planul-cadru de învățământ se vor caracteriza prin 

supraîncărcare cantitativă, prin granițe ferme între discipline, o evaluare finală (testare 

națională, examen de capacitate, examen de bacalaureat) cu mai multe discipline nu face 

decât să împovăreze procesul evaluativ pentru toți actanții educaționali. 

Cu toate că organizarea documentelor educaționale (curriculum școlar, plan-cadru) 

pe arii curriculare este de apreciat sub aspectul ce ține de divizarea și separarea 

disciplinelor, actualul sistem ERȘ suportă încă ameliorări. Considerăm oportună o 

reformă autentică a sistemului de evaluare, axată pe structurarea documentelor 

educaționale în așa măsură, încât să ofere posibilități reale abordării procesului ERȘ din 

perspectivă transdisciplinară, integrală, holistică. Acest aspect ar permite stabilirea 

relațiilor între concepte, fenomene și procese din domenii diferite, acoperind „rupturile” 

dintre discipline, asigurând unitatea științei la nivel de ERȘ. Dimensiunea respectivă se 

referă și la faptul că disciplinele școlare se ierarhizează în importante, principale, 

necesare (cele care interesează la evaluarea finală) și în marginale, care nu se cer la 
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evaluarea finală, dar care au un rol esențial în formarea integrală, armonioasă a 

personalității.  

În raport cu evaluările naționale, constatăm, de asemenea, existența unui decalaj 

între intențiile stipulate în documentele educaționale și implementarea propriu-zisă. 

Pentru a atinge scopul de orientare și optimizare a învățării, cadrele didactice trebuie să 

înțeleagă clar care sunt așteptările de învățare naționale și cum să evalueze progresele 

elevilor în raport cu ele. În condițiile în care profesorii nu beneficiază de sprijin cu privire 

la modul în care pot să ofere feedback elevilor și să își adapteze abordările didactice la 

nevoile școlarilor, evaluările naționale nu prea au reușit să încurajeze învățarea 

diferențiată, având, până în prezent, un impact redus asupra fiabilității practicii de 

evaluare la clasă. Or, cadrele didactice trebuie să valorifice rezultatele obținute (la 

testarea națională, examenul de capacitate) pentru a elabora planuri individuale de 

învățare adresate elevilor, ce ar asigura continuitatea nivelurilor de învățământ. 

Interpretarea evazivă, sumară a rezultatelor evaluărilor naționale (testarea națională în 

învățământul primar, examenele de absolvire în învățământului gimnazial și liceal) 

referitor la standardele educaționale oprimă procesul de „reglare” (feed-back) a 

procesului educațional. Ideea majoră este ca actanții educaționali (profesori, elevi, părinți 

etc.) să înțeleagă clar măsura în care un elev stăpânește competențele de bază, în acord cu 

standardele educaționale naționale, dar și eventualele decalaje și dificultăți.  

Pentru aceasta, este necesar ca evaluările naționale să aibă la bază un mecanism de 

interpretare (repere metodologice) a rezultatelor obținute în concordanță cu standardele 

educaționale, cu informații explicite referitor la modul de interpretare a activității 

elevilor, asigurându-se, astfel, continuitate între nivelele de învățământ, centrarea pe 

principiul integralității, ceea ce ar contribui la construirea unui proces educațional cu o 

eficiență prezumată sporită. Este recomandabilă elaborarea unei metodologii aferente 

ERȘ, în acord cu standardele educaționale, care le-ar permite cadrelor didactice să 

înțeleagă așteptările de învățare la scară națională. 

Cât privește evaluarea continuă, este semnificativ să menționăm că, potrivit 

Codului educației, art. 44. Evaluarea rezultatelor școlare, punctul (2), „evaluarea 

continuă se realizează prin evaluări formative și sumative de către cadrele didactice și, 

după caz, de către conducerea instituției de învățământ, de către organele locale de 

specialitate în domeniul învățământului și de Ministerul Educației, Culturii și 

Cercetării.” În același timp, punctul (3) prevede: „Instituția de învățământ este autonomă 

în alegerea formelor și strategiilor de evaluare continuă a rezultatelor școlare, fără a 

depăși prevederile curriculare” [2]. 

 Cu toate că, aparent, oferirea autonomiei în alegerea formelor și strategiilor de 

evaluare fără a depăși prevederile curriculare reprezintă un aspect pozitiv, nu putem trece 

cu vederea faptul că, în esență, reprezintă o conjunctură problematică. Or, oferirea 
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autonomiei instituțiilor de învățământ în ceea ce privește alegerea formelor, strategiilor 

de evaluare a rezultatelor școlare, în lipsa unei metodologii ERȘ pentru învățământul 

gimnazial și liceal, a unor cercetări și rezultate științifice autentice, dar și a unei pregătiri 

profesionale temeinice atât a managerilor școlari, cât și a cadrelor didactice în acest sens, 

se poate solda cu unele dificultăți în raport cu asigurarea unui echilibru între diferitele 

tipuri de evaluări și scopurile acestora. Crearea unui sistem în care evaluarea susține 

învățarea, asigurarea echilibrului între diferitele tipuri de evaluări, depinde, în mare parte, 

de competențele de evaluare ale cadrelor didactice.  

În legătură cu acestea, sesizăm că situația de criză din primăvara anului 2020, 

provocată de pandemia Covid-19, a scos în evidență alte probleme ale sistemului 

educațional la nivel global și național, cu repercusiuni și la nivel de ERȘ. În 

circumstanțele create, a fost aprobată prin Ordinul MECC, nr. 351 din 19.03.2020 

„Metodologia privind continuarea la distanță a procesului educațional în condiții de 

carantină, pentru instituțiile de învățământ primar, gimnazial și liceal” [13]. Cu referire 

la procesul evaluativ, metodologia prevede „Evaluarea rezultatelor școlare se realizează 

în conformitate cu Regulamentul privind evaluarea și notarea rezultatelor școlare, 

promovarea și absolvirea în învățământul primar și secundar, aprobat prin ordinul 

MECC nr. 70 din 30.01.2020” [13, p.10]. 

Examinarea metodologiei ne permite să constatăm că procesul ERȘ este tratat 

tangențial, făcându-se trimitere la alte acte normative de referință (Codul Educației al R. 

Moldova, Curricula disciplinare în vigoare pentru învățământul primar, gimnazial și 

liceal etc.). referitor la procesul ERȘ, în metodologie se specifică: „Aprecierea succesului 

învățării poate fi determinată de profesor pe parcurs, urmărind progresul elevului prin 

comunicare curentă, prin test online la final de recuperare, prin test tradițional sau în 

orice alt mod comod pentru profesor și elev”. În special, observăm că se evidențiază 

resursele informaționale digitale ce pot servi drept spijin în activitatea didactică la 

distanță a cadrelor didactice. Astfel, în anexa 1, sunt enumerate o gamă de resurse 

informaționale digitale, ce pot fi utilizate în procesul de predare-învățare-evaluare (lecții 

pentru pregătirea către examenul de bacalaureat; Școala online de Matematică din 

Moldova, https://www.matematica.md/; teste interactive, EduScoala (România) 

https://eduscoala.ro/teste-interactive etc.).  

Merită să evidențiem și faptul că metodologia oferă, în anaxa 2, un scenariu 

orientativ pentru o lecție bazată pe comunicarea la distanță – lecția de formare a 

capacităților de evaluare a cunoștințelor. Semnalăm, însă, că, în situația în care 

finalitățile educaționale sunt definite în termeni de competențe, obiectul evaluării școlare 

este formalat în concordață cu ele. Competența se transformă, astfel, în finalitate a 

procesului educațional și în obiect al evaluării școlare.  
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În legătură cu asigurarea transparenței sistemului evaluativ online, este dificilă 

asigurarea echității desfășurării procesului (lipsa mijloacelor digitale, lipsa accesului la 

internet etc.), dar și asigurarea obiectivității (verificarea elevilor în privința plagiatului, 

selectarea adecvată a instrumentelor de evaluare online etc.). De aceea este imperativă 

educarea, formarea elevilor nu doar din prisma formării competențelor digitale – 

utilizarea platformelor online (Classroom, Zoom, Moodle, Socrative, Quizziz etc.) –, dar 

și a formării culturii evaluative, axată pe cultivarea la elevi a valorilor general-umane 

(onestitate, respect, încredere etc.) aferente evaluării și autoevaluării digitale.  

Desigur, evaluarea online este sau trebuie să fie dezideratul sistemului educațional 

modern, nu doar în pandemie, dar și în post-pandemie, ceea ce implică elaborarea unor 

cerințe unice față de procesul de evaluare și autoevaluare pentru educația online. Mai 

mult ca atât, ar fi oportună elaborarea unei metodologii privind procesul de evaluare 

online a rezultatelor școlare sau introducerea unor compartimente (capitole), cu 

prescripții concrete privind modul de organizare a evaluării la distanță (scop, obiective, 

principii, tipuri de platforme online etc.) în actualele documente normative. Pentru 

unificarea cerințelor generale și o abordare holistică a procesului ERȘ, considerăm 

oportun revizuirea „Concepției evaluării rezultatelor școlare”, prin introducerea 

evaluării digitale a rezultatelor școlare.  

Totodată, modernizarea sistemului ERȘ reclamă implicarea unei echipe de 

specialiști programatori, care ar contribui la formarea competențelor digitale ale cadrelor 

didactice și ale managerilor școlari cu referire la transformarea conținuturilor curriculare 

în programe (instrumente) de evaluare digitală. Se recomandă, de asemenea, actualizarea 

fișelor postului angajaților cu atribuții la organizarea și desfășurarea procesului de 

evaluare a rezultatelor școlare de la distanță, în care să se indice atribuțiile specifice și 

indicatorii de performanță. Nu în ultimul rând, se impune crearea unui sistem de 

monitorizare și recompensare viabil, simplu de utilizat, flexibil, ce ar identifica progresul 

înregistrat la nivelul clasei și al școlii.  

În sinteză, pentru a continua reforma ERȘ în învățământul general din Republica 

Moldova trebuie întreprinse următoarele: 

1. Revizuirea Concepției ERȘ din perspectivă integratoare, holistică, în acord cu 

cadrul normativ național actual.  

2. Revizuirea standardelor educaționale, în sensul furnizării unor informații mai 

ample legate de ceea ce ar trebui să știe și să poată face elevii și de cum pot proba 

competența școlară. 

3. Reconceptualizarea Referențialului de evaluare a competențelor școlare prin 

cadrarea pe curriculumul național actual. 
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4. Crearea și valorificarea unui mecanism de interpretare (metodologii) a rezultatelor 

școlare obținute în cadrul evaluărilor naționale vizavi de standardele educaționale, 

ce ar permite asigurarea continuității la nivelul treptelor de învățământ. 

5. Revizuirea cadrului normativ educațional cu referire la evaluarea digitală a 

rezultatelor școlare.  

Concluzie. Republica Moldova își poate reechilibra sistemul de ERȘ în 

învățământul general prin consolidarea și reconceptualizarea unor documente 

educaționale (Concepția ERȘ, Standarde educaționale etc.), care ar sprijini alinierea 

evaluării interne și a celei externe la imperativele timpului și la exigențele internaționale. 

Este important să se investească în dezvoltarea cadrului legislativ-normativ ce reflectă 

ERȘ, având în vedere miza importantă a creșterii calității sistemului educațional 

autohton, pentru a crea o bază de selecție echitabilă și a încuraja o învățare amplă atât pe 

traseul curriculumului școlar, cât și pe parcursul întregii vieți (educația permanentă). 

Practica evaluativă nu se poate schimba spre bine în lipsa unui cadru legislativ-normativ 

solid, iar cadrelor didactice trebuie să li se ofere sprijinul necesar pentru a-și dezvolta 

competența evaluativă în consens cu reglementările normative contemporane.  
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Sumar. Formarea comportamentului moral se bazează pe acțiuni și deprinderi morale. Din perspectivă 

psihologică, pentru a dezvolta un comportament moral trebuie să ai o conștiință morală ce poate fi 

formată prin dimensiunile cognitivă, afectivă și volitivă. Dacă aspectul cognitiv are la bază elemente 

pedagogice (însușiri de norme, formarea de reprezentări, structurarea judecăților morale etc.), atunci 

aspectul afectiv și cel volitiv se explică psihologic (cum se formează prin perceperea trăirilor emoționale, 

a sentimentelor altruiste ale altora față de noi și ale noastre față de alții care trebuie să ducă, ca finalitate, 

la săvârșirea actului, la actele de voință). Personalitatea umană se exprimă prin comportament. Formarea 

conștiinței și a conduitei morale este în strânsă relație cu etapele psihogenetice ale dezvoltării omului. În 

funcție de faptul dacă se formează sau nu comportamentul moral la un anumit stadiu al vieții se dezvoltă 

și relațiile unui grup sau ale unei societăți, relații care pot fi adecvate sau defectuoase.  

Cuvinte cheie: personalitate, conduită morală, sentiment, realism moral. 

 

PSYCHOPEDAGOGICAL ASPECTS OF THE DEVELOPMENT 

OF MORAL BEHAVIOR IN DEPENDENCE OF AGE 

Personalitatea umană este constituită din ansamblul de însușiri fizice, intelectuale, 

afective, social-morale și volitiv-caracteriale [3]. Personalitatea se exprimă prin 

comportament atunci când comunică sau acționează în funcție de anumite nevoi.  

Pentru a fi în concordanță cu normele morale și juridice ale societății, este necesar 

de a forma comportamentul moral. Premisa importantă în formarea acestuia este educația 

morală. Ea are un specific determinat de particularitățile morale care-i conferă conținut, 

dar și de condițiile sociopsihice. Scopul educației morale se axează pe formarea și 

dezvoltarea conștiinței și a conduitei morale, iar acestea se bazează pe acțiuni și 

deprinderi. 
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Summary. Forming moral behavior is based on moral actions and habits. From a psychological 

perspective, in order to develop moral behavior, you must have a moral conscience that can be formed 

through the cognitive, affective and volitional dimension. If the cognitive aspect is based on pedagogical 

elements (traits of norms, the formation of representations, and the structure of moral judgments, etc.), 

then the affective and the volitional aspect is psychologically outspoken (as they are formed by perceiving 

the emotional experiences, the altruistic feelings of others by us, and ours to others who must lead, as a 

finality, to the act, to the acts of will). Human personality is expressed by behavior. Formation of 

conscience and moral conduct is closely related to the psychogenic stages of human development. 

Depending on whether or not the moral behavior is formed at a certain stage in life, the relationships of a 

group or society that may be appropriate or defective develop. 
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Formarea conduitei morale este obiectivată de conștiința morală, care, materializată 

prin anumite acțiuni, formează deprinderile și obișnuințele morale. Apoi, practicată în 

timp, însușirea morală devine trăsătură de personalitate. 

Şcoala are în responsabilitatea sa de a forma la elevi deprinderi morale: venirea la 

timp la școală, pregătirea conştiincioasă a lecțiilor etc. Tot atât de necesară este şi 

formarea unor obişnuințe morale ce se formează ca și deprinderile, în urma repetării, deși 

ele implică necesitatea realizării unei acțiuni în anumite condiții. 

Deprinderile și obișnuințele se formează în cadrul activității:  

I pas: imitarea persoanelor din jur;  

Al II-lea pas: se adaugă și stimuli verbali: ordine, interdicții, sfaturi, rugăminți în 

legătură cu efectuarea unei activități, cu rezolvarea ei (îndrumări, control, apreciere). 

 

Figura 1. Formarea deprinderilor în funcție de îndrumări, control și apreciere 

În general, din figura 1 deducem că îndrumările date de părinți, cadre didactice, 

asociate cu controlul și aprecierea, contribuie la consolidarea deprinderilor. 

În esență, comportamentului moral este bazat pe valori, iar acestea, la rândul lor, 

necesită a fi respectată o continuitate specifică particularităților de vârstă. Odată cu 

familiarizarea copilului cu normele morale se formează emoțiile și sentimentele morale. 

Procesul de formare a sentimentului moral trebuie să conțină un algoritm precizat, 

judicios. Sentimentul (latină sentio „gândesc, stimez”) evocă, în primul rând, o mișcare a 

afectivității sensibile, dar el păstrează și o semnificație cognitivă. În sensul propriu, 

sentimentul este un act intern, dar are tendința de a se manifesta în „afară” în anumite 

împrejurări oportune. El este „cutremurul” pe care-l trezește în noi o valoare sau o non-

valoare, este răspunsul subiectiv pe care îl dăm acesteia. Noi nu am avea revelația valorii 

fără această afecțiune interioară, căreia îi dăm numele de sentiment. 

Formarea conștiinței și a conduitei morale este în strânsă relație cu etapele 

psihogenetice ale dezvoltării omului. Dacă în primele zile ale vieții formarea conștiinței 

morale depinde de nevoia de afectivitate, mai târziu, depinde de mediul familiei, de 

școală și de biserică. Astfel, atmosfera eclezială poate constitui modelul inspirator pentru 

membrii familiei sau ai comunității școlare.  

În literatura de specialitate [5; 7; 10, 11] sunt prezente un șir de stadii de dezvoltare 

morală, dintre care: 

îndrumări 

control apreciere 

deprinderi 
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1. Nivelul premoral sau preconvențional (3 - 6 ani). De o importanță majoră în 

explicarea formării stadiilor morale şi-a adus contribuția J. Piaget. Analizând viziunea 

copiilor în ce privește atitudinea lor față de reguli, dar și aprecierile acestora cu privire la 

diferite infracțiuni sau legi, s-a observat aspecte ce prezintă interes. Copiii au formate 

percepții despre corectitudine, erori sau respectarea regulilor. De exemplu, copiii de până 

la trei ani modifică frecvent jocul, deși înțeleg că sunt niște reguli sau că a fost stabilită o 

ordine, dar nu consideră necesar să păstreze această ordine [8, p. 120]. Totodată, după 

felul cum acționează, poate da impresia că și-a interiorizat anumite reprezentări și reguli 

morale (salută sau semnalează „faptele urâte” ale altor copii). În realitate, 

comportamentul dat este determinat de cerințele simple, impuse de adulți („harnic 

înseamnă să aranjeze jucăriile în ordine”), care vor forma ulterior reprezentări morale.  

Reprezentările morale se formează prin interiorizarea acțiunilor concrete, având 

forma de imagini mintale la copil [14]. Această imagine nu apare ca simplu rezultat al 

unui proces de memorare a unor situații și comportamente, la care se atașează 

calificativul „bine”, „rău”, „harnic” etc., date de către adult, ci apar ca rezultat al unui 

proces de dezvoltare treptată a copilului și trecerea de la posibilitatea de a acționa concret 

la posibilitatea de a reconstrui diferite acțiuni la nivel mintal.  

Mulți copii cu vârstele de la 3 la 6 ani preiau, în timpul jocului, unele reguli de la 

cei maturi, dar nu reușesc să le respecte atunci când se joacă cu semenii lor. Ei propun 

variante proprii. În acest sens, J. Piaget a identificat o asociere dintre această constatare 

cu egocentrismul copiilor din perioada preoperațională [13]. Autorul consideră că aceşti 

copii au tendința de a vedea lucrurile din propriul lor punct de vedere, lipsindu-le 

structura cognitivă pentru a ține cont de opiniile altora [8, p. 121]. 

Dacă la vârsta preoperațională copiii consideră că regulile sunt create și fixate de o 

autoritate superioară lor, în perioada operațiilor concrete, aceștia realizează că pot 

concepe reguli proprii. Același lucru se constată și referitor la justiție.  

Atât preşcolarul cât şi elevul din şcoala primară acceptă disciplina impusă de către 

autorități şi regulile acestora. În această perioadă de educație formală elementară copii 

trec de la o moralitate obiectivă la una subiectivă. Prin cercetările sale asupra copiilor, J. 

Piaget ajunge la concluzia că în perioada preoperațională copiii sunt caracterizați de 

realism moral, evocând ideea că ei apreciază gravitatea unei fapte în funcție de 

consecințele acesteia. De exemplu, vina unei persoane depinde de intenția avută în 

săvârșirea unei infracțiuni. 

Realismul moral comportă trei caractere: datoria esențialmente heteronomă; legea 

trebuie respectată în esența ei, nu spiritul ei la nivel fenomenal; implică o concepție 

obiectivă a responsabilității. 

Dacă etichetele culturale ale mediului sunt considerate standard de judecare, atunci 

faptele sunt analizate în funcție de consecințele lor. În acest sens, preșcolarul nu este 
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capabil să se manifeste prin comportamentul său decât la indicațiile sau în funcție de ceea 

ce spune și recomandă adultul.  

Simțul moral al copilului se dezvoltă încet și pe etape. Dacă la început acesta 

acceptă regulile impuse de adult, ulterior trece, fără a fi constrâns, la propria judecată 

asupra comportamentului moral. Confirmă această etapă atât teoria lui J. Piaget cât şi cea 

a lui Kohlberg. Acesta din urmă prezintă trei etape în dezvoltarea morală.  

Prima etapă – premorală – este aceea în care copilul susține anumite idei sau opinii, 

pentru simpla lor valoare instrumentală. Cu alte cuvinte, încrederea în ideile morale are 

ca scop evitarea pedepsei [apud 6, p. 62] sau atragerea simpatiei celorlalți. În acest 

context, Kohlberg a cercetat modalitățile de soluționare a dilemelor morale prin a oferi 

copiilor şi adulților diferite situații ce necesită soluționare, fără a încălca normele morale. 

În fiecare dintre ele avem o dilemă: dacă era cazul să faci un bine cuiva sau să asculți de 

regulile societății [13]. 

Această etapă este prezentată de câteva substadii:  

1) al moralității ascultării, unde recompensele sau pedepsele erau criticate intens;  

2) al moralității hedonismului instrumental naiv, unde respectarea normei este 

dependentă de plăcerea beneficiilor primite ca recompensă. 

În general, J. Piaget consideră copiii având ideea unei „justiții iminente” [8, p. 121], 

care înseamnă pedeapsă pentru orice infracțiune sau comportament inadecvat.  

A doua etapă – tranziția de la moralitatea constrângerii la cea a cooperării sau de 

la preconvențional la convențional – este considerată vârsta școlară mică (vârsta 6,7-

10,11 ani). Este perioada unde se „destramă” miturile lui Moș Crăciun, care le va aduce 

cadouri doar dacă vor fi cuminți etc. Această perioadă a mai fost numită „copilăria 

adultă” sau „maturitate infantilă”.  

Totodată, J. Piaget descrie nivelul de dezvoltare morală pentru această vârstă ca 

unul marcat de constrângere. Copiii mici consideră pedepsele date de adulți ca fiind 

corecte, deși, mai târziu, apreciază faptul dacă pedeapsa este în conformitate cu 

încălcarea normelor. La vârsta de 8 ani, aceștia pierd realismul moral și analizează 

situația în funcție de intenția persoanei în a realiza o infracțiune. Tot din acest punct de 

vedere își selectează prietenii sau inamicii. 

Legat de acest aspect, este important de a interveni cu diferite tehnici sociometrice 

în a depista coeziunea de grup, ca ulterior pedagogul să acorde asistență psihologică celor 

cu probleme de relaționare. O atenție deosebită trebuie acordată apariției grupurilor 

ostile, constituite prin rivalitatea dintre băieți și fete. Partea inversă, dar și pozitivă, este 

marcată de faptul că la această etapă elevii învață, respectă regulile de joc, dezvoltă 

spiritul de echipă și respectă profesorii care nu sunt părtinitori.  

De aceea este important ca pedagogii să cunoască despre faptul că la această vârstă 

moralitatea constrângerii duce cu greu la înțelegere și adaptare conform regulilor. Copii 
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au nevoie de explicații cu referire la modificarea componenței microgrupurilor sau 

echipelor, ce au sarcini comune. Altfel, ar putea apărea rivalități și certuri, acestea fiind o 

caracteristică a vârstei. Spre vârsta de 10-11 ani, se optează pentru a forma un grup 

puternic și unit. Tot la această vârstă, copiii se organizează în găști formându-și propriile 

reguli de comportament, uneori sub formă delicventă și de sfidare a părinților.  

Specialiștii în domeniu argumentează cauza acestui comportament prin 

dezechilibrele afective. 

Perioada regulilor de conviețuire se formează între 8-12 ani, susține J. Piaget [8, p. 

160]. Elevul gândește pentru sine, iar moralitatea este comportamentul produs al propriei 

gândiri. „Argumentul moral poate reflecta actuala decizie făcută efectiv de către o 

persoană la fel de mult sau chiar mai mult decât raționamentul său” [5, p. 157]. În acest 

stadiu noțiunile de dreptate, echitate, bine, rău sunt înțelese de către elevi: „Binele şi răul 

sunt concepute ca fiind ceea ce sunt sau nu, conform cu regulile adultului” [8, p. 160]. 

Erikson, Piaget și Kohlberg caracterizează această etapă astfel:  

1. din punct de vedere moral, copilul trece de la moralitatea constrângerii la cea a 

cooperării. La această etapă, elevii percep regulile drept înțelegeri mutuale, respect 

sau formă de a impresiona pe ceilalți;  

2. din punct de vedere psihosocial, copilul se caracterizează prin două aspecte 

contradictorii: succesul sau sentimentul de inferioritate. Activitatea constructivă și 

anihilarea ierarhizării copiilor de la cei mai buni la cei mai slabi sunt foarte 

importante pentru copil. De aceea, susțin specialiştii, este nevoie de a implementa în 

școala primară strategia de evaluare criterială (S (slab), B (bine), FB (foarte bine).  

La această etapă, persoana așteaptă aprobarea socială, prin care se conformează 

moralei sociale. Când copilul este mic, imită adultul ca modalitate de socializare afectivă. 

La vârsta de 7 ani copilul este reținut. La 8 ani are o dispoziție bună. La 9 ani elevul este 

meditativ, iar la 10 ani devine mai expresiv. 

Studiile lui Kohlberg şi Elfenbe au arătat că mulți copii de zece ani se află încă la 

primul nivel de dezvoltare morală, dar și foarte mulți adulți nu ating niciodată nivelurile 

finale. Comportamentul sau dezvoltarea cognitivă, susține Kohlberg, influențează mult 

nu numai nivelul de gândire. El consideră că o bună metodă de a ajuta oamenii să 

evolueze gândirea morală este acceptarea ideilor celor care se află într-o etapă superioară 

de dezvoltare morală. Atunci când copiilor nu li se explică motivele comportamentului 

corect sau greșit duce la o staționare a nivelului la care se află acești copii.  

III. Adolescența se sub-etapizează astfel: pubertatea (10-14,15 ani) [6, p. 45]; vârsta 

gimnaziului. 

Acum, gândirea preadolescenților are un caracter critic, se formează raționamente şi 

judecăți la un nivel mai complex, se dezvoltă o curiozitate intelectuală deosebită. 
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Totodată, elevii utilizează în comunicare jargonisme și vulgarisme, dar își formează și un 

stil personal în exprimare, gustă din plăcerea discuțiilor în contradictoriu.  

Afectivitatea în pubertate are un caracter mai puțin controlabil, oscilând între 

extreme. Pe de o parte, elevii de la ceastă vârstă dovedesc îndrăzneală, pe de altă parte, 

manifestă încă timiditate sau anxietate.  

În planul personalității, puberul acceptă și respinge raporturile cu adulții, în care 

judecata morală și valorică este marcată de exigențele și atitudinile negative față de 

compromisuri [10, p. 175]. Această etapă este caracterizată de nivelul moralității 

convenționale (10 - 13 ani), dar și de cel al conformării la normele extrinsece 

(recunoaşterea comportamentului bun). Etapa nivelului moralității convenționale are la 

bază două substadii: 

1) al moralității bunelor relații – se prefigurează judecarea faptelor după intenția lor, 

nu numai după consecințe. Copilul reacționează sau respectă anumite reguli pentru 

a fi considerat „copil cuminte și ascultător”; 

2) al moralității legii şi ordinii – determinată de nevoia de a respecta anumite reguli, 

norme elaborate de autorități, ce reglementează comportamentul tuturor, dar în 

beneficiul personal. 

Pubertatea şi adolescența la vârsta de 14-15 ani este caracterizată de stabilizarea 

structurilor de personalitate. Procesul de formare şi diferențiere a eu-lui intim şi a eu-lui 

social demarează încă din copilărie, dar devine activ în pubertate, deși ia forma definitivă 

în adolescență. 

Există trei aspecte specifice ale adolescenței: formarea conştiinței de sine; 

identitatea vocațională; debutul independenței. 

Procesul de formare a conştiinței de sine implică, la rândul său, trei fațete: stabilirea 

eu-lui fizic (preocuparea față de propriul corp, vestimentație, freză etc.), a eu-lui spiritual 

(posibilitatea de a-şi evalua corect propria activitate, dar şi nivelul de cunoștințe, 

aptitudini dobândite) şi a eu-lui social (aprecierea socială a propriei persoane şi 

perceperea statutului şi rolului pe care îl are în prezent sau îl proiectează pentru viitor) [2, 

p. 215]. 

În general, aceste fațete trebuie să interacționeze sub aspect pozitiv și să dezvolte o 

persoană cu o moralitate autonomă, dar este nevoie și de conștiința morală.  

Capacitatea adolescentului de a-şi cunoaşte calitățile şi defectele, ca să ia decizii cu 

referire la viitoarea carieră profesională este determinată de identitatea vocațională. Iar 

pentru a-și contura aptitudinile, acesta prezintă abilități în cunoaşterea trăsăturilor de 

caracter şi a intereselor. Progresul pe care acesta le înregistrează în ceea ce privește 

abilitatea de autocunoaștere este dependent de diferite exerciții, sarcini educaționale 

organizate în cadrul şcolii etc. Astfel, se observă necesitatea proiectării unor programe 
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naționale, care să stimuleze formarea şi dezvoltarea imaginii de sine. În acest sens este 

implementat în școală Curriculumul la disciplina Dezvoltarea personală.  

Dobândirea independenței se referă la trei aspecte importante ale persoanei: valoric, 

afectiv, material. Întrucât adolescentul este preponderent orientat spre ceea ce va fi în 

viitor, asistăm la conturarea unui ideal, ceea ce se realizează prin compararea sau dorința 

de a fi ca anumite persoane renumite: fie cântăreți, fie artiști etc. Identificarea cu diferite 

persoane renumite sunt în interdependență cu valorile, emoțiile ce persistă, dar și cu 

accentul pus pe aspectul material. 

Scopul de bază în adolescență este caracterizat de câteva aspecte: acesta refuză 

orice şablon, îşi asumă responsabilități şi îşi reconstruieşte personalitatea.  

În ceea ce priveşte relațiile cu cei apropiați, cu familia, expectanțele se estompează 

şi se restabileşte o relație pozitivă. Devine vizibilă o deschidere particulară față de sexul 

opus, îndrăgostirea fiind o caracteristică a vârstei.  

Cercetările din domeniul dezvoltării sociale și morale au condus la descoperiri care 

demonstrează că adolescenții au orientări contradictorii față de moralitate. Unii devin 

relativiști sau acceptă o abordare nihilistă a moralității [4, p. 284]. Kohlberg numește 

această perioadă a moralității autonome, când persoana are normele sale morale după 

care se conduce, fără a accepta reguli elaborate de alții. Inițial, acesta acceptă regulile 

sociale, adoptate pentru toți. Mai târziu, analizând situațiile problematice, ea elaborează 

sistemul propriu de principii morale. Dacă unele reguli sunt considerate ca incorecte din 

punct de vedere moral, ele nu sunt acceptate, deși sunt norme ale societății.  

Unele cercetări avansează ideea că înțelegerea fundamentelor morale ale societății 

are loc prima dată în adolescență [4, p. 284]. 

- Adolescența propriu-zisă (14,15-18,20 ani) – liceul 

Despre adolescență se afirmă că ar fi una din perioadele manifestate emotivitate 

negativă, deoarece adolescentul oscilează între limite opuse: agresivitate şi sensibilitate, 

satisfacție şi nepăsare etc. Din această cauză vârsta adolescentină este numită vârstă 

dificilă, marcată de diferite crize [12], dar și de idealuri, de integrare socială etc. În 

adolescență viața afectivă se nuanțează, devine mai echilibrată. Sentimentele estetice, 

morale și intelectuale prind contur. Respectarea normelor morale sunt interdependente de 

grupul din care face parte, dar concretizate prin aceleaşi drepturi sau datorii. 

În consecință, observăm că această perioadă este caracterizată de două substadii: 

1) Trebuie spus că adolescența al moralității condiționate şi al acceptării democratice 

a legii, în care normele morale sunt percepute ca o consecință a unei decizii 

simultane;  

2) al moralității principiilor de conduită individuale, în care se conturează sistemul 

propriu de valori, cu accent pe noțiuni legate de justiție, egalitate, demnitate, dar cu 

explicație sau sens personal, cunoaşte transformări sub toate aspectele. Persoana 
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trece prin criza caracterizată de pendularea între copilărie şi maturitate, deși se 

orientează dominant spre maturitate. 

Elementele specifice acestei vârste sunt preponderent axate pe: tendința 

adolescentului spre independență; interiorizarea activității mentale; individualizarea, ce 

se structurează odată cu desăvârşirea particularităților de sex şi a impactului provocat de 

influențele mediului. 

Caracteristic acestei perioade este specific stadiul operațiilor formale (după cum 

menționează J. Piaget: punctul terminus în evoluția gândirii şi inteligenței) [9]. Persoana 

operează uşor cu abstracțiunile, rezolvă probleme logice și de o complexitate înaltă. Se 

constată şi necesitatea de sistematizare a cunoştințelor, de utilizare a discuției cu scopul 

de a stabili adevărul, dar şi fapte din realitate. Adolescenții sunt puși în situația de a lua 

decizii, ce ulterior le influențează comportamentul și modul de gândire. Sunt anumite 

valori pe care le acceptă și norme morale pe care le respectă sau se eschivează de la ele. 

Aceste lucruri țin de caracteristicile de vârstă și de dorința de a asimila codul de etică. 

Necesitatea de a filosofa, dar și curiozitatea de atinge punctul culminant înlesnește 

apariția concepției despre lume şi viață a individului.  

În ceea ce priveşte motivația, s-a constatat că succesul şi recompensa acționează 

mult mai mult decât pedeapsa şi insuccesul. Nu trebuie pedepsit un eşec, deoarece acesta 

accentuează sentimentul de insecuritate. Dacă în pubertate este supradimensionată 

pedeapsa, apare revolta, dacă e subdimensionată, apare culpabilitatea.  

- Adolescența prelungită (18, 20-24,25 ani) în care persoana face studii superioare, 

stagiu militar, școală profesională ori activează ca angajat etc.  

În această etapă, persoana dorește să se autorealizeze. Dacă acest lucru nu se 

întâmplă, atât conștiința morală, cât și conduita fie se pervertește și devine patologică, fie 

rămâne într-o stare de apatie și indiferență. În acest sens, conștiința morală se manifestă 

exclusiv intern și subiectiv și nu poate fi supusă aprecierii raționale și practice din partea 

opiniei publice, deoarece reprezintă o formă moderată de exprimare a rațiunii [5, p. 17].  

Totodată, O. Paladi susține că studierea conștiinței de sine a adolescenților ne-a 

demonstrat că mulți dintre ei o posedă la un nivel scăzut și întâmpină dificultăți în 

dezvoltare [7, p. 102]. Totodată, autoarea confirmă că mediul de proveniență al 

adolescenților are un rol în relațiile cu conștiința de sine, valorile și sferele vieții [7, p. 

100]. 

Cunoștințele morale sunt reprezentate de o serie de concepte și principii 

democratice, de stat de drept, de patriotism, de umanism, de dragoste față de mediu, etc. 

Ele se bazează pe principiul cooperării, al respectului reciproc și al comportării civilizate. 

Pe baza cunoștințelor morale se formează convingerile și sentimentele morale proprii. 

Acestea presupun transformarea noțiunilor și normelor morale în trăiri superioare, care să 

se focalizeze în jurul binelui, având la bază îmbinarea dintre trăirea afectivă și rațiune.  
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Prin urmare, orice tip de educație are o latură afectivă și o latură instructivă. În 

cazul educației morale, acesta se referă la ceea ce trebuie spus copilului (sub forma 

sfaturilor, exemplelor etc.) pentru a deosebi binele de rău, a cunoaște conținutul noțiunii 

morale. 

Conștientizarea în plan moral este absolut necesară, dar nu întotdeauna și eficientă. 

Ineficiența poate fi determinată de lipsa coordonatei afective, care posedă un rol 

important în determinarea voinței în plan moral. Primul pas în educația morală îl 

constituie explicarea valorilor morale. Al doilea pas este transformarea acestora în 

deprinderi practice, care se realizează prin aplicarea lor consecventă [6, p. 62-63]. 

Ca soluție, Edward de Bono propune utilizarea gândirii paralele, un sistem practic 

ce constă în a merge înainte pornind de la posibilități [1, p .9]. 

În concluzie, formarea conștiinței și a conduitei morale este în strânsă relație cu 

etapele psihogenetice ale dezvoltării personalității. În funcție dacă se formează sau nu 

comportamentul moral la un anumit stadiu al vieții se dezvoltă și relațiile unui grup sau 

ale unei societăți, relații care pot fi adecvate sau defectuoase. Moralitatea reglează 

interacțiunile și relațiile sociale ale membrilor unei societăți și este definită ca înțelegerea 

morală asupra felului în care oamenii ar trebui să se poarte unii cu alții.  
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