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Pledoarie

pentru

pedagogie
Oscarul în educație – argument pentru campania 

națională Pledoarie pentru pedagogie
În luna august 2020, în scopul sporirii prestigiului profesiei de 
pedagog, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii 
Moldova a lansat o campanie națională ...

Eficiența personală a cadrelor didactice în contextul 
educației umaniste a elevilor
Conform aprecierii unor cercetători din domeniul științelor educației, 
existența și eficiența umană, inclusiv eficiența profesională, sunt 
produse ale interacțiunii persoanei cu mediul. ...

”Imn preasfintei gramatice”: terminologia ariei 
curriculare Limbă și comunicare
Este Un imn preasfintei gramatice de George Coșbuc, text care ar 
putea sta la baza unui test de recunoaștere a terminologiei 
lingvistice, înșirate pe toți anii de școlarizare ...

Vocația de promotor al educației adulților
Unul din paradoxurile timpurilor pe care le trăim este că domeniul 
educației – prin definiție menit să asigure dezvoltare și deschidere – 
se confruntă cu o trenare la nivel terminologic tocmai în raport cu 
principalii actori din domeniu. ...

Profesia de pedagog
Profesia de pedagog poate fi definită din perspectivă istorică şi 
conceptuală, teoretică şi practică, în contextul evoluţiilor sale 
probate la nivel de statut deontologic ...

Vă mulţumim că sunteţi alături de noi!

•
•
•



Asigurarea pieței muncii cu resursă umană calificată 
și pregătită pentru o integrare profesională de succes 
poate fi realizată doar prin dezvoltarea strategică și 
funcționarea eficientă a instituțiilor din învățământul 
profesional tehnic. În acest scop, în ultimii ani, au 
fost realizate, în mod participativ, numeroase 
schimbări de structură, dar și de conținut, care au 
vizat direct învățământul profesional tehnic.

Una din aceste schimbări, cu impact major asupra 
întregului sistem educațional, ține de promovarea 
culturii calității și lansarea de către Agenția Națională 
de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare a 
standardelor de calitate, inclusiv pentru instituțiile și 
programele de formare din învățământul profesional 
tehnic. Acestea oferă o viziune explicită asupra 
indicatorilor de calitate, pe care ar trebui să-i 
întrunească furnizorii de servicii de formare profe-
sională și să-i demonstreze în procesul de evaluare 
externă, în vederea acreditării programelor de 
studiu. Exercițiul de acreditare a devenit obligatoriu 
pentru toate instituțiile vocaționale, iar subiectele 
promovarea culturii calității, managementul asigură
rii calității, calitatea proceselor și a funcțiilor, inclusiv 
a celor exercitate de echipa de administrație
obținut un loc aparte atât pe agenda managerului, 
cât și în strategia de dezvoltare a instituției.

În acest context, în cadrul proiectului , 
ne-am propus să completăm colecția de materiale 
suport destinate managerilor instituțiilor profesional 
tehnice, de această dată cu o lucrare care abordează 
aspecte actuale și relevante managementului 
asigurării calității. Ghidul reprezintă un suport 
metodologic pentru managerii proactivi, care tind 
spre realizarea obiectivelor profesionale și organi-
zaționale în condiții de eficiență și calitate. Acesta 
conține repere de esență, soluții pentru probleme de 
management frecvent întâlnite, aspecte metodolo- 
gice și exemple de practici de succes, care, abordate 
multiaspectual și reflexiv, pot răspunde nevoilor de 
dezvoltare profesională a conducătorilor de instituții 
și pot diminua incertitudinile la capitolul manage-
mentul calității.

Care este rolul managerului în procesul de asigurare 
a calității? Cum sunt exercitate funcțiile manageriale 
pentru asigurarea continuă a calității? Care sunt 
factorii și pârghiile pentru o integrare facilă a unor 
mecanisme de dezvoltare și promovare a culturi 
calității? – sunt doar câteva întrebări la care manage-
rii pot obține răspuns și/sau care vor invita cititorul 
la reflecție și acțiune. Având în vedere faptul că 
subiectele în discuție sunt de interes major pentru 
comunitatea educațională, ne exprimăm speranța că 
acest ghid va constitui un suport relevant și util atât 
pentru manageri, cât și pentru ceilalți actori din 
sistem interesați de dezvoltarea și promovarea 
culturii calității.

Rima BEZEDE

Campania națională Pledoarie pentru pedagogie 

s-a desfășurat în perioada august-octombrie, fiind 
lansată de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării 
al Republicii Moldova pe 10 august 2020. 

Acțiunea și-a propus ca scop:
 motivarea și susținerea cadrelor didactice în 

procesul de integrare și de activitate în 
sistemul educațional; 

 promovarea practicilor educaționale de succes 
în școală, inclusiv în rândul tinerilor specialiști;

 motivarea şi atragerea absolvenților de 
gimnaziu și/sau liceu în profesia didactică.

 

În cadrul campaniei, au fost: 
• desfășurate acțiuni de informare a 

studenților/elevilor în vederea promovării 
imaginii pozitive a profesiei de pedagog în 
societate; 

• create platforme de dialog (pe zone geogra-
fice) cu tineri specialiști, reprezentanți ai 
organelor locale de specialitate în domeniul 
învățământului, manageri și mentori școlari, 
reprezentanți ai universităților și colegiilor 
care oferă programe de formare în domeniul 
educației, având ca subiect de discuție cauza 

educației, esențele și ideile fundamentale ale 
misiunii didactice, avantajele și dezavantajele 
profesiei de pedagog din perspectiva debutan-
tului în cariera didactică etc.;

• mediatizate exemple de bune practici și istorii 
de succes din experiența profesorilor perfor-
manți, a școlilor și a grădinițelor;

• organizat concursul național Pledoarie pentru 
pedagogie, care a avut drept scop sporirea 
prestigiului profesiei de pedagog. Participanții 
și-au prezentat viziunea pornind de la unul 
dintre genericele propuse: Excelența nu are 
vârstă, Experiența contează, Pedagogia este 
calea vocației.

Apariția acestui număr al revistei Didactica Pro… 

sub auspiciile campaniei naționale Pledoarie pentru 
pedagogie, în temeiul parteneriatului dintre Ministe- 
rul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii 
Moldova și echipa Centrului Educațional PRO DIDACTICA, 
este o altă activitate menită să consolideze mesajul 
promovării în societate a prestigiului profesiei de 
dascăl, precum și să solidarizeze vocea breslei peda-
gogice.

Campania națională Pledoarie pentru pedagogie
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Profesorul de ieri...
***

Că profesia de pedagog şi-a diminuat valoarea de altădată, o ştim cu toţii şi sunt, cred, suficiente cauze obiective, 
care nu ţin de personalitatea dascălului. Când profesorii s-au bucurat de cel mai mare respect în societate? Atunci 
când accesul la studii era limitat, destinat doar celor privilegiaţi. Politicile neoliberale şi reglementările pe care le 
avem astăzi tratează educaţia ca pe o marfă, iar profesorul – ca pe un simplu prestator de servicii. 

vă amintiţi cum zicea Neagu Djuvara: ”Era o vreme în ţara asta când cine termina liceul şi intra la facultate era 
privit cu admiraţie şi i se spunea cu respect Domnul inginer sau Domnul profesor, sau Domnul avocat. Când unul dintre 
ei, la cam 10-15 ani de activitate îşi dădea şi lua (dacă îl lua) doctoratul, tot oraşul se uita la el ca la Dumnezeu...”

De la cine credeţi că am auzit cele mai frumoase cuvinte spuse la adresa învăţătorului? De la bunicul, care a 
făcut 4 clase la români, în perioada dintre cele două mari războaie mondiale. Bunicul meu, copil de ţăran, îşi dorea 
foarte mult să meargă la şcoală. Dar toamna, când se deschidea anul de învăţământ, era prea mult de lucru la câmp 
şi primăvară la fel. între aceste două anotimpuri rămâneau câteva luni de iarnă, în care putea să meargă la şcoala 
improvizată în casa unui ţăran mai înstărit. Cu toată străduinţa de care era capabil, bunicul îşi dădea prea bine seama 
că fără ajutorul învăţătoarei nu va izbuti să-şi ajungă din urmă colegii. Şi cum dna Mâţu venea iarna la şcoală cu 
o sanie trasă de un cal murg, bunicul, ca o santinelă, o aştepta în fiecare dimineaţă, deschizând larg porţile şcolii 
şi deshămând cu grijă calul. Ba mai mult, în pauze îl ţesăla, ca să arate bine. Doamna învăţătoare i-a ghicit repede 
intenţiile şi pentru aceste mici servicii a început aproape în fiecare zi să fie chemat la tablă, iar uneori să rămână şi 
după lecţii pentru explicaţii suplimentare. 

Astfel, cu matematica învăţată în patru ierni de la dna Mâţu, bunicul meu a lucrat toată viaţa socotitor în col-
hoz, calculând fără greş normele sătenilor, amintindu-şi nu o dată de prima şi unica învăţătoare, mulţumindu-i şi 
pomenind-o în rugăciuni... 

Angela MUŞENCO, 
gr. did. sup., Direcţia învăţământ Soroca 

Profesorul de azi...

Aleg
M-am născut şi am rămas să locuiesc, conform unui raport făcut de o bancă elveţiană, în cea mai săracă ţară din 

Europa. Din ţara mea tinerii pleacă pe-un cap: unii la studii, de unde nu mai revin, alţii pentru a munci, ceilalţi – pentru 
a schimba, pur şi simplu, mediul. Dar toţi, absolut toţi, cu zecile de mii, pleacă pentru un alt viitor. Cei care s-au 
mai încăpăţânat să rămână aici, pleacă mai târziu, chiar după ce au jucat o nuntă şi au născut un copil. 

Acum douăzeci de ani am ales una dintre profesiile pentru care tinerii de azi nu mai optează şi care, abia în 
ultimul timp, a încetat să fie cea mai prost plătită, dar, nici pe departe, bine plătită nu e. Şi din profesia mea lumea 
pleacă. Tot pe-un cap. Sau nu vine, de frica sărăciei. 

Profesez într-un domeniu care e prost famat. E învinuit de corupţie. Şi este corupt. E învinuit de lipsă de pro-
fesionalism. Da, mulţi dintre cei care rămân în această pâine o fac din inerţie. Şi trăiesc profunde dezamăgiri ori 
constante frustrări. 

Eu sunt profesoară de română în Republica Moldova, ţara în care româna şi ,,moldoveneasca” sunt încă două 
limbi diferite.

Stooop! îmi strunesc, cu disperare, cavalcada devastatoare a gândurilor, ori de câte ori aud astfel de lamentaţii. Ştiu 
că sunt întemeiate, dar mai ştiu că lucrurile pot fi privite şi altfel. Or, fiecare alege modul în care vrea să le vadă. 

Realitatea mea? Relativitatea mea? între realitate şi relativitate există alegerea. De aceea, eu aleg.

***
Deşi m-a tentat în câteva rânduri, când mama îmi arăta constelaţiile, să devin cosmonaut, am ştiut dintot-

deauna că mă voi face profesoară. Poate pentru că asta văzusem la părinţii mei. Imaginea care mi se asociază 
constant cu vârsta copilăriei este cea a părinţilor, aşezaţi la capetele opuse ale mesei, lucrând la „planurile” 
pentru lecţiile din ziua următoare. Eu stau în aceeaşi cameră, pe canapeaua de lângă sobă, cu Albinuţa lui 
Grigore vieru. învăţ de una singură alfabetul şi nu înţeleg de ce în dreptul unei litere pe care încă nu o cunosc 

Profesorul de ieri...
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este desenată o capră. Ştiu ferm că nu e litera „C”. E 
un ţap, mă iniţiază mama. Aşa învăţ litera „Ţ”. „Ţ”-ul 
chirilic. Apoi citesc de sine stătător cuvântul „masă”. 
Primul meu cuvânt citit fără silabisire! Aveam cinci 
ani. Da, am ştiut dintotdeauna că o să fiu profesoară, 
urma să aleg doar disciplina pe care o s-o predau. Am 
ales limba, care între timp, devenise română! Ţin min-
te de la televizor evenimentele din '89. Mă emoţionau! 
înţeleg abia acum că anume atunci s-a închegat şi s-a 
definit iubirea mea pentru cuvânt.

***
Sunt liceană şi învăţ mult. Rezist stoic orarului 

încărcat. Diriginta, profesoară de română, e doar cu un 
pas înaintea noastră în epopeea de cunoaştere a Noii, 
Marii, Frumoasei şi Nebănuitei literaturi Române, 
accesibilă, în sfârşit, şcolii moldoveneşti. Profesoa-
ra mea de română mă învaţă să învăţ independent. 
Profesoara de franceză şi profesorul de spaniolă mă 
determină să mă îndrăgostesc irevocabil de limbi, să 
simt cuvintele şi să fac conexiuni între ele. Descopăr 
farmecul etimologiei. Dar mai presus de orice, mă 
fascinează profesorul de literatură universală. Coborât 
la noi în liceu, pentru o zi în săptămână, de la catedra 
universitară, îmi deschide orizonturi în faţa cărora, 
eu, copila venită din sat, mă sufoc de emoţie. Pentru 
el aleg să lipsesc chiar câte o zi întreagă de la lecţii 
(până descoperă diriginta), ca să merg la bibliotecă, 
să citesc mai mult decât fragmentul de text pe care 
mi-l oferă manualul lui Ovidiu Drâmba. Actualmente, 
mă surprind uneori că operez cu exemple, analogii 
şi explicaţii pe care le-am preluat de la profesorul 
meu. Atunci îmi imaginam vag cum aş putea deveni 
profesoară „de universală”, în lipsa unei atare facul-
tăţi, dar ştiam sigur că asta voi fi. Adevărul e că peste 
câţiva ani, anume literatura universală mă va aduce 
la prima mea catedră şi-mi va oferi primul meu loc 
de muncă.

***
Urmează anii de facultate. Eu aleg literele şi mai 

aleg să lupt cu un sistem corupt de admitere. lucrarea 
mea e depunctată cras, am nota cinci. Cer să fie ree-
xaminată. îmi apăr fiecare propoziţie, mai ales cele 
în care comentez efectul stilistic al rimelor masculine 
şi feminine în poezia Mamă, tu eşti de Grigore vieru. 
verificatorul mi-a corectat cu roşu chiar titlul: Mamă, tu 
eşti patria mea. Sunt admisă, după mai multe îndemnuri 
să nu fac zarvă mare, ultima pe listă. Eu aleg să mă 
instruiesc conştiincios, chiar dacă, între timp, dintr-o 
mare iubire, copilărie şi naivitate, mă căsătoresc şi nasc 
un copil. încep să-mi dau seama că nu toţi profesorii de 
la facultate îşi merită locul, că mulţi nu au vocaţie. Dar 
aleg să mă conectez spre cei care mă inspiră, care mă 

încurajează, care sunt oneşti, care nu citesc din conspecte 
îngălbenite, care nu sunt împovăraţi de propria lor im-
portanţă academică. Nu sunt foarte mulţi dintre aceştia, 
dar suficienţi, de la care să-mi încarc bateriile.

***
locul de muncă mi-l găsisem în timpul practicii 

pedagogice, literatura universală, după cum am anticipat 
mai sus, m-a ajutat. Sunt douăzeci de ani de atunci. Era 
greu, neaşteptat de obositor, dar interesant. Am înţeles 
că făcusem alegerea corectă, dar, pentru a profesa, nu 
erau suficiente doar cunoştinţele. Aveam nevoie să mă 
şcolesc in praxis. Marea mea Şcoală de Didactică a fost 
şi rămâne a fi doamna profesoară Tatiana Cartaleanu. (E 
unicul nume pe care îl dau în această confesiune, pentru 
că nu pot să-l las nerostit.) Urmează ani de traininguri 
la Centrul Educaţional PRO DIDACTICA. învăţ de la 
toţi şi de la toate. Până azi.

Urcuşurile mele? Abia pe la treizeci de ani am 
conştientizat că nu realizasem prea multe. Am înţeles 
atunci că efortul constant (pentru că munceam mult) 
trebuie canalizat şi cuantificat. Am ales să-mi pun 
obiective. Parcurgeam liste de scopuri, mai mici sau 
mai mari, dar care îmi solicitau tenacitate şi disciplină. 
Am mai înţeles că şi şcoala plăteşte tribut modei, iar eu 
am ales să rezist, păstrându-mi integritatea prin discer-
nământ asumat. Am rezistat (şi am supravieţuit) modei 
obiectivelor anunţate la început de lecţie ori scrise pe 
tablă. (Dacă zâmbiţi, imaginaţi-vă şi obiective scrise 
cu markere colorate pe coli mari de hârtie! Cum a mai 
fost lăudată ingeniozitatea colegei mele! Apropo, ea nu 
mai profesează în învăţământ.) Am rezistat modei de 
a include în cadrul aceleiaşi lecţii şi lucrul frontal, şi 
individual, şi în perechi, şi în echipe. Am supravieţuit 
modei de formulare obligatorie a obiectivelor atitudi-
nale, care numai prin verbe ,,măsurabile” nu puteau 
fi exprimate! Uneori m-a ajutat intuiţia. De exemplu, 
am preferat să scriu la tablă, în loc de obiective opera-
ţionale, cuvinte-cheie pentru lecţia curentă. la sfârşit 
de lecţie, recapitulând, bifam cuvintele care, de fapt, 
se refereau la conţinuturile predate sau la noţiunile 
noi. Şi azi cred că e o metodă bună de monitorizare a 
învăţării la lecţie.

Aleg să fiu o profesoară cu mintea deschisă, să fiu 
conectată la informaţie, să accept, dar şi să drămălu-
iesc ceea ce este nou. Aleg să fiu o profesoară activă 
şi implicată, încercând din răsputeri să mă împart 
onest între familie şi munca mea. Şi cred că se poa-
te. Anulez orice soi de pragmatism, exprimat prin 
întrebări „aşezate”, cum ar fi: De ce-mi trebuie? sau 
Ce-am din asta?. Pentru mine, munca mea devine un 
fel de cursă lungă, uneori istovitoare, dar fără de care 
nu mai pot şi care dă un rost existenţei mele sociale. 
Dacă vrei, e loc şi pentru menaj, şi pentru prieteni, 
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şi pentru o cină în familie, şi pentru o ieşire în oraş, şi pentru şcoală, şi pentru o lansare, şi pentru o carte. De 
fapt, „o carte” este spus impropriu, pentru că e vorba de mai multe. Foarte multe cărţi citite, dar şi mai multe 
– necitite. Aleg cititul ca pe o formă de a respira, iar uneori simt că nu-mi ajunge oxigen. în fiecare zi – nume 
de autori şi titluri noi, pe care alţii i-au citit şi de care eu încă nu am auzit. Am ferma convingere că cititul dă 
libertate spiritului, gândirii şi faptelor. 

Dragostea pentru lectură e valoarea supremă pe care încerc să le-o inoculez elevilor mei. încă nu deţin re-
ţeta, nu am descoperit panaceul, dar ştiu că îi pot antrena prin activităţi interesante, prin proiecte, concursuri, 
filme, filmuleţe pe care le fac chiar ei, prin laudă, încurajare şi remunerare. Remunerez prin note şi cred că o 
notă mare poate motiva. Mă abţin să pedepsesc prin notă, pentru că nota insuficientă, în scop punitiv, e un fel 
de a recunoaşte că nu mai am nicio influenţă asupra elevului. Cred însă că cel mai mult pe elev îl motivează 
exemplul profesorului. Ei, elevii, ne văd ca-n palmă. De ei nu ne putem ascunde nici lipsa unor cunoştinţe, nici 
lipsa de agape, nici lipsa de emoţii, nici tristeţile, nici bucuriile. Mai onest e să spui că nu ştii, iar după aceea 
să te informezi (sau să propui o aventură a cunoaşterii împreună), să accepţi să-ţi revezi punctul de vedere, dar, 
mai ales, să te re-montezi. Cel mai dificil, dar şi cel mai necesar exerciţiu în lucrul cu elevii este re-montarea. 
în fiecare zi! Ei simt, apreciază şi răsplătesc. 

***
Aleg să fiu sinceră. E marele meu păcat şi marea mea virtute. Maturitatea mă învaţă să fac diferenţa între 

sinceritate şi onestitate. Aleg să fiu onestă. Să radiez când îmi place un text (starea se transmite, ca un circuit 
electric), să spun că nu-mi place un text sau un autor, dar să citesc şi să-mi exprim părerea în cunoştinţă de ca-
uză. Mă revolt, alături de elevi, de unele rezolvări gramaticale şi mă minunez de cine le-o fi inventat, mă supăr 
pe schimbările nejustificate din DOOM-2. le vorbesc de la egal, când discutăm aspecte din cărţi, îi învăţ să 
conecteze cărţile la experienţa lor de viaţă, pentru a anula stereotipul că literatura e literatură şi viaţa e viaţă. 
Pot renunţa la proiectare, dacă înţeleg că realitatea îmi revendică altă abordare, alt text, altă temă, alt număr de 
ore. Din fericire, actualul curriculum nu-mi pune beţe în roate, îmi oferă multă libertate de acţiune. Sincer, nu 
înţeleg până la capăt necesitatea atâtor schimbări în învăţământ, dar aleg să cred că viitorul curriculum chiar va 
veni cu inovaţii calitative. Nu sunt reticentă la schimbări, dar prefer principiul ,,petite robe noire”. Am preluat 
această alegorie de la învăţătoarea fiului meu, plecată atât de devreme din şcoala copiilor spre şcoala îngerilor. 
Ea spunea: „Indiferent de cum se va schimba moda, mica rochie neagră va rămâne actuală”. Raporta această 
afirmaţie la didactica din afara oricărui timp şi oricărei mode – cea clasică – care operează în continuare cu me-
tode precum conversaţia sau lectura în glas, cu instrumentar precum tabla şi creta, caietul şi pixul, cu atitudini 
precum agape şi dărnicia de fântână nesecată.

***
Sunt conştientă de faptul că un profesor nu se poate face plăcut sau iubit de către toţi elevii. E firesc. Dar, până 

la Iubire, este Respectul, Disciplina, Buna-Creştere. Surprind însă şi câteva perechi de ochi care strălucesc la fie-
care lecţie a mea. îi recunosc, sunt ochii discipolilor mei, sunt ochii mei de cândva, ochii copilului îndrăgostit de 
profesorul care îi predă. Atunci toate aspiraţiile mele înfloresc în volute ameţitoare, iar fericirea mi se pecetluieşte 
în intarsii sufleteşti. Mă simt răsplătită înmiit.

***
M-am născut şi locuiesc în una dintre cele mai pitoreşti ţări din Europa de Est, unde natura încă mai păs-

trează amprentele lui Dumnezeu, unde tradiţiile şi obiceiurile sunt la ele acasă, unde satul cântat de Blaga mai 
fiinţează, iar oraşele se mai scaldă în frunză verde. în ţara mea, în ciuda vitregiilor istorice, poţi auzi vorbindu-se 
o limbă românească curată. Oamenii din ţara mea călătoresc şi ei ştiu că orice călătorie le lărgeşte orizontul de 
cunoaştere. Semenii mei citesc, cumpără cărţi, frecventează biblioteci şi investesc în educaţia copiilor. în această 
ţară, eu profesez în unul dintre cele mai interesante domenii. Am o profesie pe cât de nobilă, pe atât de necesară, 
pentru că eu cultiv tânăra generaţie. Da, ştiu, miroase a slogan, dar eu aleg sloganurile frumoase: Eu contribui 
la formarea viitorului acestei ţări! Eu sunt profesoară de română în Republica Moldova.

viorica OlEINIC
gr. did. sup., Şcoala Excelsis din Chişinău

profesorul de azi... aleg
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Rezumat: Articolul abordează rolul crucial al cadrului 
didactic în dezvoltarea societăţii, mai cu seamă azi, când se 
cere intrarea în contact cu schimbările accelerate ale lumii 
contemporane. Sunt trecute în revistă câteva concluzii impor-
tante generate de educaţia în timp de pandemie şi de acţiuni 
întreprinse la nivel de sistem. Se face o sinteză privind evoluţia 

asigurării sistemului cu personal didactic, accentul fiind pus atât pe capacitarea profesorilor şi dezvoltarea sistemului de com-
petenţe profesionale ale acestora, cât şi pe acţiuni de susţinere, motivare şi promovare a imaginii pedagogului în societate.

Cuvinte-cheie: paradigma educaţiei, prestigiul profesiei de pedagog, bunăstare emoţională, predare inovatoare, excelenţă 
didactică.

Abstract: The article emphasizes the crucial role of the teacher in society development, especially today, when one needs to 
be in touch with the ever-accelerating changes in the modern world. We review a number of important conclusions that had been 
generated by education in the pandemic era and actions at system level. A summary is made concerning how well the attempts 
of providing the system with educators are going, with a focus on both the empowerment of teachers and the development of 
the system of their professional competences, as well as on action undertaken to support, motivate, and promote the image of 
the educator in society. 

Keywords: education paradigm, the prestige of the pedagogical profession, emotional well-being, innovative teaching, 
teaching excellence.

în luna august 2020, în scopul sporirii prestigiului profesiei de pedagog, Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cer-
cetării  al  Republicii Moldova (MECC) a lansat o campanie naţională cu genericul Pledoarie pentru pedagogie. 
Aceasta prevede mai multe acţiuni, implementate la nivel de sistem, cu scopul de a solidariza breasla şi a promova 
imaginea pedagogului în societate, care, de altfel, a devenit mult mai atentă la capitolul dat. Subiectul educaţiei şi 
al rolului cadrului didactic este mai actual ca niciodată în întreaga lume. în mod paradoxal, despre educaţie vorbesc 
în vreme de pandemie toţi, chiar şi acei care sunt certaţi cu propria educaţie. Şi asta întrucât criza colectivă pe care 
o trăim pune într-o nouă lumină, cea a necesităţilor stringente, subiectul educaţiei în sine. Se impun noi studii şi 
cercetări, noi abordări strategice în plan internaţional asupra paradigmei educaţiei.

Ultimul raport UNESCO The Global Education Monitoring Report 2020 este dedicat temei incluziunii şi 
educaţiei (Inclusion and education: All means all). Acesta evidenţiază rolul ei crucial în dezvoltarea societăţii, 
precum şi datoria statelor lumii de a asigura accesul la educaţie de calitate fiecărui copil, mai ales în contextul 
pandemiei COvID-19, care a accentuat, o dată în plus, pericolul creşterii inechităţii sociale prin lezarea dreptului 
la educaţie pentru copii şi tineri, în mod particular a celor care provin din medii defavorizate. Conform raportu-
lui, 40% din ţările sărace au eşuat în asigurarea suportului educaţional necesar copiilor şi tinerilor în contextul 
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pandemic. Republica Moldova nu se numără printre 
aceste ţări, întrucât sistemul de învăţământ, chiar dacă 
nu la modul ideal, a reuşit să asigure accesul la educaţie 
incluzivă copiilor şi tinerilor.

Este important să învăţăm rapid lecţia şi să acţio-
năm. Iată câteva concluzii importante, conştientizate de 
societate şi generate de educaţia în timp de pandemie 
şi de acţiuni întreprinse la nivel de sistem.

1. Complexitatea muncii pedagogilor. Nu este atât 
de simplu să faci şcoală pe cât se părea până la criza 
pandemică. Când corvoada predării s-a extins mai mult 
de o săptămână, părinţii au fost luminaţi de un mare 
adevăr – e greu, pe alocuri frustrant, să faci zilnic munca 
pedagogului, chiar dacă ai timp berechet şi stai acasă! 
Pentru a susţine eficient părinţii şi elevii, MECC a creat 
mai multe ghiduri, resurse disponibile pe pagina oficială 
a acestuia, în directoriul COvID-19.

2. Importanţa competenţelor digitale. Profesorii, 
puşi în situaţia implementării din mers a Metodologiei 
privind continuarea la distanţă a procesului educa-
ţional în condiţii de carantină pentru instituţiile de 
învăţământ primar, gimnazial şi liceal (Ord. MECC 
nr. 351 din 19.03.2020), şi-au asumat o serie nouă de 
roluri şi atribuţii, au pus în practică, deopotrivă cu noul 
Curriculum Naţional, competenţele digitale şi cunoş-
tinţele privind siguranţa online. Un amplu Program 
Naţional de alfabetizare digitală adresat pedagogilor 
a fost implementat de minister pe durata verii şi a fost 
elaborat  un important document – Reperele metodolo-
gice privind securitatea şi siguranţa online a elevilor 
în procesul educaţional la distanţă în învăţământul 
primar, gimnazial şi liceal în anul 2020-2021.

3. Comunicarea pedagogică determină cultura 
interacţiunii dintre actanţii educaţionali. în mod cert, 
comunicarea mediată de tehnică este substanţial diferită 
de comunicarea pedagogică tradiţională. Cadrul didactic 
însă are aceeaşi sarcină în faţă: de a transmite corect un 
mesaj educaţional, personalizându-l şi corelându-l ne-
cesităţilor şi aşteptărilor elevilor (hic! asistaţi, adeseori, 
de spectatorii circumspecţi – părinţii, buneii şi chiar 
străbuneii). în acest context, profesorii au fost susţinuţi 
în cadrul conferinţelor online desfăşurate generos pe 
durata întregii veri.

4. Bunăstarea emoţională este esenţială. COvID-
19 a cauzat o criză colectivă, marcată de creşterea stării 
de anxietate în rândul copiilor. Profesorii sunt puşi în 
situaţia de a oferi suport, inclusiv de ordin social şi 
emoţional, elevilor şi chiar părinţilor. Achiziţiile în 
urma formării iniţiale şi continue în domeniul psiho-
pedagogiei devin mai mult decât necesare. Starea de 
bine a elevilor este o premisă a randamentului şcolar, 
influenţându-le direct succesul sau insuccesul. în acest 
context, au fost dezvoltate Linia verde a siguranţei în 
educaţie, instrucţiune tematică şi resurse informaţionale 

despre COvID-19 şi asistenţă psihologică pe perioada 
suspendării procesului educaţional la nivel naţional şi 
de municipiu/raion.

5. Cultura încrederii oferă răspuns unui context 
al schimbării şi incertitudinii. Educaţia în pandemie a 
scos la rampă valoarea parteneriatului educaţional, dialo-
gul eficient cu familia, rolul mecanismelor de consultare 
a opiniei elevilor, a cadrelor didactice şi a părinţilor în 
stabilirea asumată a unor obiective. Astfel, MECC a creat 
un grup naţional de coordonare a siguranţei în educaţie, 
care dezbate situaţiile dilematice, dialoghează şi consultă 
opinia comunităţii educaţionale.

6. Oamenii fac diferenţa. Fiecare şcoală a demon-
strat un anumit nivel de „imunitate educaţională” la con-
textul pandemic, aceasta fiind determinată de Oameni, 
dar şi de echipamentul tehnic. Evident, nivelul de dotare 
tehnică a şcolii depinde şi de modul responsabil în care 
aceasta a investit banul public, de cât de gospodar a 
reuşit să fie managerul. Directorul şcolii este o figură-
cheie! Am putut vedea că multe şcoli mici au făcut faţă 
demn pandemiei chiar şi cu o modică dotare tehnică, 
dacă pedagogii au fost pregătiţi şi dacă sistemic au/s-a 
investit în formarea lor continuă.

7. Şcoala este un bastion social. în perioada de 
suspendare a procesului educaţional în instituţiile de 
învăţământ, martie-mai 2020, o profundă letargie so-
cială a bulversat societatea. Reluarea cu succes, din 1 
septembrie, a procesului educaţional în incinta şcolilor 
a constituit un puternic mesaj social cu o tentă clară de 
optimism şi responsabilitate partajată. învăţând, o dată în 
plus, lecţii despre igienă şi sanitaţie, după ce au comple-
tat Raportul de autoevaluare privind pregătirea pentru 
reluarea procesului educaţional, şcolile, „schimbate la 
faţă”, şi-au redeschis porţile (de altfel, toate porţile şi 
uşile disponibile). 

Firul roşu al acestor concluzii se profilează spre 
ideea importanţei resursei umane calificate în sistemul 
educaţional. Pe de altă parte, statisticile sunt pesimiste. 
în anul de studii 2020-2021, numărul posturilor didactice 
vacante din instituţiile de învăţământ general din repu-
blică constituie 2349, faţă de 2174 de acum un an. Acest 
indicator s-a dublat în ultimii 5 ani, iată de ce accederea 
tinerilor specialişti în educaţie este esenţială. Cele 9 uni-
versităţi şi cele 5 colegii cu profil pedagogic satisfac doar 
parţial necesitatea acută de profesori. Uşoara revigorare 
înregistrată în anul 2019 se datorează reanimării, în peri-
oada 2017-2018, a instituţiilor de profil din învăţământul 
profesional tehnic (vezi Diagrama 1).

Pentru comparaţie, în anul 2019, din numărul total 
de 965 de absolvenţi cu profil pedagogic (cu finanţare 
de la bugetul de stat, licenţă), în instituţii de învăţământ 
au fost repartizaţi 703 (72,8%), dintre care doar 295 
(42,2%) de persoane cu studii profesional tehnice şi 
superioare de licenţă, inclusiv 14 cu studii superioare 

Oscarul în educaţie – argument pentru campania naţională pledOarie pentru pedagOgie
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de master s-au încadrat de facto 
în câmpul muncii.

Această stare de lucruri 
există în contextul în care statul 
oferă o serie de facilităţi menite 
să susţină tinerii pedagogi chiar 
de la etapa de studenţie. Astfel, 
studenţii programelor de studii 
Ştiinţe ale Educaţiei beneficiază 
de cămin şi burse majorate cu 
20% la anul I şi, respectiv, cu 
40% mai mari în anul absolvirii decât studenţii de la alte 
specialităţi. Stagiile de practică sunt asigurate în cadrul 
instituţiilor publice, iar angajarea în câmpul muncii e 
garantată în sectorul public. Guvernul a reglementat 
câteva înlesniri importante, precum majorarea indemni-
zaţiei unice pentru tinerii specialişti repartizaţi la lucru 
la 120 de mii lei pentru primii 3 ani de lucru în cazul 
absolvenţilor instituţiilor de învăţământ superior, iar în 
cel al absolvenţilor din învăţământul profesional tehnic 
– câte 96 de mii lei. Alte facilităţi, precum compensa-
rea lunară a costului energiei electrice sau asigurarea 
gratuită cu carburanţi, vin în susţinerea în special a 
tinerilor care sunt angajaţi prin repartizare în localităţi-
le rurale. în primii 3 ani de activitate, perioada în care 
pedagogii beneficiază de statutul de tânăr specialist, 
ei sunt remuneraţi cu un salariu întreg pentru o normă 
didactică de doar 75%. După 2 ani de la încadrarea în 
câmpul muncii, deţinătorii diplomelor de licenţă pot 
accede la gradul didactic II. Deţinătorii diplomelor de 
master au această posibilitate chiar după primul an de 
activitate. Acest lucru permite avansarea cu 5 clase în 
grila de salarizare.

E necesar să înţelegem cum îşi văd tinerii viitorul 
în pedagogie şi cât de motivante sunt pentru ei toate 
aceste facilităţi. Pe durata lunii august, după lansarea 
campaniei Pledoarie pentru pedagogie, MECC a des-
făşurat mai multe conferinţe virtuale regionale cu tineri 
specialişti, directori de şcoli, mentori şi responsabili din 
cadrul OlSDî şi ai instituţiilor de învăţământ superior şi 
profesional tehnic. Printre cauzele care fac neatractivă 
profesia de pedagog, tinerii menţionează:
	arderea profesională;
	regimul solicitant de muncă şi în afara graficului 

de activitate;
	caracterul teoretizat şi insuficienţa activităţilor 

practice în cadrul programelor universitare de 
la etapa de formare iniţială;

	neîncrederea părinţilor faţă de tinerii specialişti;
	ostilitatea făţişă, adeseori, a colegilor cu experi-

enţă din şcoală;
	lipsa conexiunii la Internet, slaba dotare tehnică 

şi condiţii de muncă neatractive în şcolile mici;
	infrastructură nedezvoltată în mediul rural;

	lipsa unui sistem de remunerare atractiv pentru 
mentori, ceea ce determină superficialitate în 
relaţia tânăr specialist-mentor;

	complexitatea activităţii cu elevii cu CES, clasele 
cu orfanii „albi” – copii ai căror părinţi sunt peste 
hotare etc.

în mod cert, multe din aceste probleme sesizate de 
tineri necesită o abordare intersectorială. în cazul unora, 
precum lipsa unui sistem de remunerare pentru mentori, 
MECC îşi asumă deplin responsabilitatea şi, la această 
etapă, este în procesul de elaborare a unui regulament 
care să facă lumină asupra mentoratului în şcoală, în 
conformitate cu prevederile art. 58 din Codul educaţiei 
al Republicii Moldova.

Totodată, este important să conştientizăm că un rol 
esenţial în procesul de susţinere a tinerilor pedagogi îl 
au şi autorităţile publice locale, care pot şi trebuie să 
vină cu înlesniri concrete, ca de exemplu: să achite total 
sau parţial locuinţele propuse acestora; să achite taxele 
de perfecţionare continuă a competenţelor profesionale 
etc. De altfel, considerăm că nu doar tinerii pedagogi 
trebuie să beneficieze de înlesniri.

Un impact puternic asupra promovării imaginii 
cadrelor didactice îl are, de asemenea, şi mass-media, 
care poate să devină o portavoce a educaţiei de calitate, 
renunţând la obişnuitele mediatizări de mici scandaluri 
pe decor şi actori din educaţie. Sistemul de învăţământ 
face educaţie media de mai mulţi ani. Trebuie să cerem 
ca şi instituţiile media să facă media pentru educaţie, 
aşa cum e firesc.

Pandemia ne-a demonstrat cât de necesar este să 
gândim în termeni de soluţii. Munca şi învăţătura fac 
un minunat tandem. în contextul insuficienţei de cadre 
calificate, credem că una dintre soluţii ar putea deveni 
formarea profesională prin sistem dual, mai ales la speci-
alitatea Educaţie timpurie, nivel de şcolaritate unde avem 
cea mai stringentă necesitate de cadre didactice – 542 
de locuri vacante în acest an. Din anul 2018, MECC a 
implementat, în cadrul Colegiului Alexei Mateevici din 
mun. Chişinău, un program experimental de formare 
profesională prin sistem dual la specialitatea Educaţie 
timpurie, calificarea Educator, cod 11210. Dualul a 
presupus o şansă reală pentru circa 100 de educatori şi 

Diagrama 1. Evoluţia angajării tinerilor specialişti în perioada 2015-2019 
(Sursă: Sinteză elaborată de MECC în baza datelor şi informaţiilor prezentate de OLSDÎ)
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asistenţi de educatori, întrucât aceştia pot lucra şi învăţa 
simultan. în acest an, extindem programul şi către alte 
colegii cu profil pedagogic, prin oferirea oportunităţii 
de validare a educaţiei formale şi nonformale. Credem 
că în acest mod vom motiva persoanele care activează 
deja în instituţiile de învăţământ, dar care, la o anumită 
etapă, nu au avut posibilitatea de a dobândi o diplomă 
să o facă. 

Mai credem cu tărie că un mesaj esenţial de care au 
nevoie toţi pedagogii, dar mai ales tinerii specialişti, este 
solidaritatea breslei. Astfel, în contextul pandemic cre-
at, MECC a lansat cele 7 modele în baza cărora şcolile 
să-şi poată relua activitatea, în funcţie de posibilităţile 
concrete din instituţie (număr de elevi, capacitate de 
proiect a şcolii, statutul şcolii etc.). Multe şcoli s-au 
confruntat cu dificultăţi reale, fiind nevoite să treacă 
la învăţarea  pe schimburi sau să solicite pedagogilor 
cu o anumită vârstă sau stare precară de sănătate să se 
expună riscului prin activitate cu prezenţă fizică. Mi-
nisterul Educaţiei, Culturii şi Cercetării a venit cu un 
îndemn către studenţii anilor III-Iv şi cei de la master 
de la domeniul Ştiinţe ale Educaţiei de a participa în 
contextul activităţilor Pledoarie pentru pedagogie la 
campania Studenţii solidari cu şcoala. Cu alte cuvin-
te, sub egida unui mentor de la universitate şi a unui 
mentor din şcoală, studenţii pot fi angajaţi şi remuneraţi 
în instituţiile de învăţământ general, în calitate de edu-
catori, învăţători, profesori, prin cumul, şi maximum 
pentru o normă didactică de 9 ore, activitate care poate 
fi considerată şi stagiu de practică pedagogică. Pentru 
studenţii angajaţi în instituţiile de învăţământ general 
se aprobă planuri individualizate de învăţământ: ei în-
vaţă şi lucrează. în felul acesta, ei pot susţine sistemul 
educaţional şi pot deveni utili ţării, transmiţând şi un 
puternic mesaj de solidarizare.

în scopul accentuării şi promovării rolului educaţiei 
şi al culturii prin politici adecvate, în data de 30 septem-
brie 2020, Comisia Europeană a adoptat 3 documente 
strategice în domeniul educaţiei şi cercetării, menite să 
contribuie la redresarea crizei post-COvID-19. Astfel, 
pentru a accelera implementarea obiectivelor UE în 
sfera digitală şi climatică, Comisia Europeană inten-
ţionează să dezvolte Planul de acţiuni pentru educaţie 
digitală (2021-2027), să creeze, până în 2025, Spaţiul 
European al Educaţiei şi Spaţiul European de Cerceta-
re. în contextul acestor deziderate, un rol important se 
acordă capacitării profesorilor, dezvoltării sistemului 
de competenţe profesionale ale acestora. Comisia Eu-
ropeană va lansa Premiul european pentru predare ino-
vatoare. Cu alte cuvinte, trebuie să existe un Oscar în 
domeniul educaţiei şi acest lucru e firesc. în contextul 
campaniei Pledoarie pentru pedagogie, MECC a lansat 
recent un concurs republican omonim. la concurs au 
participat cadre didactice şi cadre de conducere din 

instituţiile de învăţământ general şi  profesional tehnic. 
Profesorii au concurat în baza unui produs didactic în 
format digital (proiect de lecţie/activitate extraşcolară, 
proiect educaţional, portofoliu digital, website, anima-
ţie, filmuleţ, carte digitală, poster/infografic digital 
etc.) şi a unui mesaj video de maxim 60 de secunde în 
care participantul şi-a prezentat viziunea pornind de la 
unul dintre genericele propuse. vor fi acordate premii 
valoroase, dar miza cea mai mare este motivarea cadre-
lor didactice/manageriale pentru creştere profesională 
şi excelenţă didactică.

În concluzie: Fără prea multă emfază, putem spune 
că, în contextul pandemic, educaţia a devenit o insulă 
a salvării, iar pedagogii – Eroii din prima linie. Comi-
sia Europeană este în căutare de idei pentru a premia 
excelenţa didactică. Trebuie să existe un echivalent al 
Oscarului pentru educaţie în pandemie? Probabil, esen-
ţial este să aducem profesori bine pregătiţi în şcoală 
şi să-i fidelizăm muncii lor, pentru că niciun Oscar nu 
va putea aprecia la justa valoare munca Măriei Sale, 
Pedagogul, Marele şi Modestul făuritor de destine, 
îmbrăcat în cretă albă, iar mai nou, prins în reţele şi 
platforme educaţionale online.
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înţelegerii de către aceştia a eficienţei personale, precum şi determinarea dificultăţilor în procesul de formare şi manifestare 
a calităţii date. Valorificarea axei epistemologice le-a permis cercetătoarelor să fundamenteze ştiinţific şi să elaboreze axa 
praxiologică, concentrată într-un instrument pedagogic denumit Suport orientativ pentru identificarea şi evaluarea calităţilor 
autoeficienţei cadrului didactic în contextul educaţiei umaniste a elevilor.

Cuvinte-cheie: (auto)eficienţă, cadre didactice, educaţie umanistă, elev, maturitate personală, maturitate profesională, cercetare.

Abstract: The article represents a theoretical-applied study, which reveals the essence and content of the personal efficiency/self-
efficacy of teachers in the context of the humanist education of students. The authors also present the results of a study based on an 
experimental sample of teachers and high-school students, which examined their understanding of the self-efficacy of teachers and 
detected the difficulties impeding the development of this professional quality. An exploration of the epistemological axis allowed the 
researchers to scientifically substantiate and to elaborate the praxiological axis, concentrated in a defined pedagogical tool: Support 
for the Identification and Evaluation of a Teacher’s Self-Efficacy Qualities in the Context of the Humanist Education of Students.

Keywords: self-efficacy, teachers, humanities education, student, personal maturity, professional maturity, research.

Conform aprecierii unor cercetători din domeniul 
ştiinţelor educaţiei [1; 2; 4; 5; 8], existenţa şi efi-
cienţa umană, inclusiv eficienţa profesională, sunt 
produse ale interacţiunii persoanei cu mediul. în 
mod evident, această interacţiune cu mediul extern 
depinde de un şir de factori personali – de exemplu, 
sănătatea şi capacităţile individului, aptitudinile, 
inteligenţa cognitivă şi afectivă, experienţele an-
terioare, trăsăturile de personalitate (temperament, 
caracter etc.), particularităţile de vârstă, deschiderea 
spre interrelaţionarea socială şi spre învăţare, per-
formanţele obţinute în variate activităţi şi, desigur, 
motivaţia persoanei, încrederea în succes şi în forţele 
proprii.
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a elevilor. Totodată, sunt expuse rezultatele obţinute pe un 
eşantion experimental stratificat şi reprezentativ de cadre 
didactice şi liceeni în urma unei cercetări care viza studierea 
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întrucât ne-am propus să elaborăm un studiu te-
oretico-aplicativ care va elucida eficienţa personală 
(autoeficienţa) a cadrului didactic în contextul educaţiei 
umaniste a elevilor, considerăm oportun să menţionăm 
aspectul interdisciplinar şi complex al acestei probleme. 
în studiul nostru vom aborda succint şi esenţializat axa 
epistemologică a conceptului vizat, apoi vom explora 
axa praxiologică. Aşadar, angajarea persoanei într-o 
activitate şi performanţa obţinută de ea în acea activitate 
sunt dependente de o dimensiune importantă, pe care 
cercetătorul Albert Bandura a definit-o drept autoefici-
enţă (self-efficacy).

Conceptul în cauză a fost lansat de savant şi inclus 
în circuitul ştiinţific în a doua jumătate a secolului trecut 
(mai exact, în anul 1970), în contextul teoriei social-
cognitive. După A. Bandura, autoeficienţa se referă la tot 
ceea ce crede persoana despre abilităţile proprii şi despre 
capacitatea pe care o are de a duce la bun sfârşit acţiunile 
necesare obţinerii unor performanţe. Forma succintă şi 
precisă a autoeficienţei persoanei ar putea fi redată prin 
sintagma ”cred că pot” [1; 7]. în lucrările sale, savantul 
subliniază că autoeficienţa persoanei porneşte de la per-
cepţia evaluativă pe care aceasta o construieşte în baza 
propriilor abilităţi, capacităţi şi performanţe, obţinute 
într-o anumită activitate finalizată cu succes.

în esenţă, oamenii cunosc efectul încrederii în forţele 
proprii pentru autoreglarea conduitei prin intermediul 
automotivării spre reuşită. Cadrele didactice nu fac 
excepţie, ci, dimpotrivă, explorează activ această posi-
bilitate în procesul muncii lor cu elevii, stimulându-i şi 
motivându-i spre atingerea succesului. Dacă persoana 
crede în reuşită, ea va fi mai sigură, mai curajoasă în 
calea spre atingerea scopului; şi invers, dacă nu este 
încrezătoare în forţele proprii, atunci va manifesta an-
xietate, teamă, va fi nehotărâtă sau chiar frustrată.

în viziunea lui A. Bandura [1], este necesar să con-
ştientizăm că la formarea autoeficienţei contribuie patru 
factori, patru resurse majore: experienţele şi perfor-
manţele obţinute anterior (mastery experiences), mo-
delarea socială şi/sau experienţele indirecte (vicarious 
experiences), convingerile personale, factorii fiziologici 
şi emoţionali. Bineînţeles, atât prima resursă, care ţine 
de experienţele şi performanţele obţinute anterior, cât 
şi celelalte resurse se constituie cu timpul, de-a lungul 
vieţii persoanei. Pe parcurs, acestea se modifică, se 
dezvoltă. Procesul începe încă din copilărie, când adul-
ţii comunică şi relaţionează cu copilul, îl ghidează, îi 
creează intenţionat situaţii de succes, îi explică motivul 
eşecurilor, îl învaţă să ia decizii şi să-şi planifice acţiu-
nile, îl aprobă, îi stimulează creativitatea, sugerându-i 
încredere în forţele proprii. De fapt, aceasta contribuie 
activ la formarea primelor experienţe şi performanţe, 
adică a resursei fundamentale, a celei care stă la baza 
autoeficienţei persoanei.

A doua resursă, modelarea socială a experienţelor 
indirecte, desemnează procesul de comparare a propriei 
persoane cu altele. De aceea, este foarte important să 
avem în preajmă persoane pozitive, de succes, centrate 
pe acţiuni morale şi performanţă. în acest sens, este 
oportun să menţionăm impactul enorm al modelului 
de comportament demn al părinţilor şi al cadrelor 
didactice.

Resursa a treia, convingerile personale, se formează 
sub influenţa experienţei sociale acumulate, dar şi ca re-
zultat al încurajărilor verbale venite din partea celorlalţi, 
mai cu seamă din partea persoanelor apropiate. Iată de 
ce în procesul de învăţământ reuşita elevilor depinde, 
în mare măsură, de aprecierile stimulative, îndemnurile 
şi încurajările cadrelor didactice.

Ultima resursă, factorii fiziologici şi emoţionali, 
ţine de condiţia psihofizică şi capacitatea de a controla 
emoţiile. Or, anume ea determină starea persoanei şi 
facilitează sau împiedică realizarea reuşită a sarcinii 
[1]. Prin urmare, cunoaşterea resurselor autoeficienţei 
îi va permite cadrului didactic să înţeleagă care din cele 
patru resurse necesită atenţie şi consolidare. 

Pe lângă resursele descrise, considerăm foarte impor-
tante elementele componente ale eficienţei personale a 
cadrelor didactice, care au fost identificate şi descrise de 
mai mulţi cercetători [2; 3; 4; 5]. le vom prezenta pe cele 
specificate de M. Gaidar [8]: a) componenta cognitivă 
şi reflexivă, care include capacităţile de cunoaştere, şi 
metacunoaştere, reprezentările şi reflecţiile despre sine, 
despre calităţile profesionale ale persoanei, care sunt 
parte din concepţia ”Eu”; b) componenta emoţională şi 
evaluativ-apreciativă, care rezidă în capacităţile de re-
glare a emoţiilor, în urma comparării calităţilor personale 
şi profesionale ale individului cu cele ale unui angajat 
ideal; c) componenta comportamental-reglatoare, care 
se observă la nivelul aspiraţiilor, al ambiţiilor şi compor-
tamentului persoanei ce are dorinţa de a se realiza şi de 
a se automonitoriza permanent în exercitarea activităţii 
profesionale.

Cercetătorii remarcă faptul că autoeficienţa este va-
riabilă în diferite domenii de activitate umană. Cadrele 
didactice trebuie să cunoască specificul celor trei elemente 
structurale importante, dar şi caracteristicile de bază ale 
autoeficienţei: nivelul, adică modalitatea în care persoana 
prezintă diferenţe privind depăşirea dificultăţilor în calea 
îndeplinirii sarcinilor; puterea, felul în care persoana ma-
nifestă încrederea în forţele şi acţiunile sale pentru a obţine 
performanţă în activitatea preconizată; generalitatea, 
capacitatea de formare a propriilor viziuni şi convingeri 
despre eficienţa sa, pentru a le sintetiza şi a le extinde 
asupra activităţilor similare [1, 7].

Conceptul de autoeficienţă a apărut în psihologia 
învăţării, fiind ulterior preluat, dezvoltat şi completat cu 
variate abordări, orientări şi interpretări teoretice, meto-

eficienţa personală a cadrelor didactice în contextul educaţiei umaniste a elevilor



d
i
d
a
c
t
i
c
a
 
P
r
o
.
.
.
,
 
n
r
.
5
 
(
1
�
3
)
 
a
n
u
l
 
�
0
�
0

11

ex CAthedrA

dologii şi tehnologii noi, ceea ce a permis valorificarea 
sa în mai multe ştiinţe şi domenii de activitate umană. 
la fel, noţiunea de capacitate de autoeficienţă este activ 
explorată în teoria şi practica educaţională, managemen-
tul resurselor umane, sociologia educaţiei şi a familiei, 
psihologia pozitivă şi psihologia umanistă. 

Analiza lucrărilor din domeniul psihologiei pozitive 
[2; 6] ne-a permis să constatăm că această ştiinţă şi-a 
atribuit pe deplin conceptul vizat, întrucât nu putem 
vorbi despre reuşitele existenţiale ale omului în afara 
eficienţei personale – altfel, individul nu se simte împli-
nit şi fericit. în prezent, oamenii cunosc şi se străduiesc 
să urmeze principiile-cheie ale psihologiei pozitive: a 
gândi pozitiv, a trăi emoţii pozitive, a acţiona în mod 
pozitiv – mai exact, a edifica şi a manifesta comporta-
mentul pozitiv.

Pedagogia postmodernă orientează cadrele didactice 
şi părinţii spre educaţia umanistă, care este axată pe 
facilitarea învăţării, dezvoltarea creativităţii, stimularea 
procesului decizional al elevului, învăţarea centrată 
pe elev, acceptarea şi înţelegerea empatică, ascultarea 
comprehensivă a elevului, ceea ce efectiv îi obligă pe 
pedagogi să-şi dezvolte autoeficienţa. După cum se 
poate observa, eficienţa personală a cadrelor didactice a 
devenit o precondiţie şi o valoare prioritară a persoane-
lor implicate în educarea tinerei generaţii. Cât priveşte 
bunăstarea psihologică şi morală a cadrelor didactice, 
aceasta se află într-un raport de interdependenţă cu bu-
năstarea (starea de bine) a elevului. Astfel, având grijă 
de sporirea propriei autoeficienţe, cadrul didactic creează 
şi stimulează autoeficienţa elevului, fortifică motivaţia 
lui pentru cunoaştere şi învăţare, ameliorează sănătatea 
şi starea emoţională a acestuia, cultivă orientarea spre 
autoeducaţie şi autoactualizare. 

Această situaţie a fost confirmată şi de rezultatele 
unui sondaj de opinie, realizat recent în rândul cadre-
lor didactice (290 de subiecţi) şi al liceenilor (330 de 
subiecţi). Prezentăm câteva date relevante şi opinii ale 
subiecţilor investigaţi.

Cadrele didactice:
• 93,4% au menţionat că autoeficienţa reprezintă 

o calitate importantă şi necesară în activitatea 
educativă, concretizând un şir de elemente ale 
acesteia;

• 73,6% ar dori să-şi fortifice autoeficienţa în co-
municarea cu elevii, managementul stresului şi 
al emoţiilor;

• 55,2% consideră că au nevoie de a-şi dezvolta 
autoeficienţa în domeniul tehnologiilor informa-
ţionale/formarea competenţelor digitale;

• 31,4% susţin că ar dori să exerseze şi să deţină 
capacităţi de gândire ştiinţifică, precum şi să 
perceapă şi să proiecteze pozitiv personalitatea 
elevului şi realităţile educaţionale.

Liceenii: 
• 86,4% consideră că pedagogii ar trebui să fie mai 

eficienţi în comunicare şi relaţionare cu elevii şi 
părinţii acestora;

• 72,6% au remarcat lipsa grijii cadrelor didactice 
pentru reputaţia şi imaginea lor (de personalitate, 
de pedagog, de gen etc.);

• 59,5% au obiecţii faţă de competenţele profesio-
nale ale cadrelor didactice, şi anume nu sunt sa-
tisfăcuţi de cunoaşterea materiei (a conţinuturilor 
curriculare), de aplicarea metodelor didactice la 
explicarea temelor şi la evaluarea cunoştinţelor 
elevilor;

• 31,6% sunt de părere că pedagogii le încalcă 
dreptul la libera exprimare şi manifestă autori-
tarism neargumentat;

• 28,7% ar dori o eficienţă sporită a cadrelor di-
dactice în organizarea şi desfăşurarea activităţilor 
nonformale;	

• 28,3% consideră că managerii şi cadrele didactice 
trebuie să respecte normele etice, să fie obiectivi 
şi corecţi în comunicarea şi comportamentul cu 
ei (respectarea deontologiei profesionale).

După cum se poate observa, unele opinii şi aspiraţii 
ale cadrelor didactice şi ale elevilor sunt similare, ceea 
ce sugerează că există dificultăţi reale în comunicarea şi 
relaţionarea interpersonală, în autocontrolul emoţiilor, 
în procesul de democratizare a relaţiilor pedagog-elev, 
în valorificarea optimă a tehnologiilor educaţionale şi 
informaţionale şi, desigur, în ceea ce se numeşte auto-
eficienţă şi maturitate profesională. Totodată, putem 
constata un nivel sporit de cerinţe ale elevilor faţă de 
personalitatea şi competenţele profesionale ale cadrelor 
didactice. 

Aşadar, dezvoltarea şi/sau sporirea autoeficienţei 
cadrelor didactice nu are limite. Aspectele expuse ne 
orientează spre specificarea caracteristicilor de persona-
litate şi a calităţilor pozitive ale cadrelor didactice care 
manifestă autoeficienţă.

în primul rând, ne vom referi la un aspect important 
al eficienţei personale, abordat de A. Maslow, definit ca 
maturitate profesională, pe care cercetătorul a corelat-o 
cu maturitatea psihologică, opusă conceptului de imatu-
ritate profesională. Savantul consideră că autoeficienţa 
se poate dezvolta doar în baza maturităţii psihologice şi 
a celei profesionale. Studiind reperele epistemologice ale 
problemei şi analizând ideile cu referire la dezvoltarea 
autoeficienţei cadrelor didactice în contextul educaţiei 
umaniste a elevilor, nu am constatat decât diferenţe 
neînsemnate în interpretarea resurselor acesteia, în timp 
ce caracteristicile de bază ale personalităţii care mani-
festă maturitate profesională şi cele ce denotă eficienţă, 
practic, nu diferă. Aşadar, maturitatea profesională a 
cadrului didactic este un fundament propice pentru 
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dezvoltarea eficienţei: ea pune în valoare talentele acestuia, capacităţile şi competenţele, contribuie la dezvoltarea 
persoanei sub aspect moral, ştiinţific, cognitiv, etic, intelectual şi psihofizic. Elementele detaliate ale maturităţii 
profesionale (15 elemente) sunt încorporate în prima rubrică a Tabelului 1. Acestea interacţionează activ cu ele-
mentele structurale ale autoeficienţei cadrelor didactice, prezentate în rubrica a doua.

Opus maturităţii şi autoeficienţei este fenomenul imaturităţii profesionale a cadrelor didactice, aceasta mani-
festându-se prin ineficienţă, incapacitatea de a se autoanaliza, autoevalua şi autoaprecia critic. Un cadru didactic 
imatur sub aspect profesional nu este în stare să-şi asigure nici propriul progres şi succes, nici pe cel al elevilor. 
El se focusează pe trăsăturile persoanelor, şi nu pe soluţionarea problemelor, delimitează discipolii în buni şi răi, 
manifestă dependenţă sporită faţă de opiniile colegilor şi ale altor persoane.

Reieşind din accepţiunile lui A. Bandura [1] privind autoeficienţa persoanei, resursele şi elementele componente 
ale acesteia, plecând de la caracteristicile eficienţei personale a cadrelor didactice şi particularităţile persoanei care 
se autoactualizează, specificate de A. Maslow [3], de la viziunile cercetătorilor h. Graham [apud 5] cu privire la 
calităţile eficienţei pedagogice, M. Gaidar [8], S. Pineaeva [9], I. Andreev [9], O. kutuzova, inclusiv de la rezultatele 
sondajului, ale investigaţiilor şi observaţiilor noastre de durată, am elaborat un instrument pedagogic, care poate 
servi drept ghid: Suport orientativ pentru evaluarea şi identificarea calităţilor ce denotă maturitatea profesională, 
nivelul de autoactualizare şi autoeficienţă a cadrelor didactice, încorporând concomitent principiile şi strategiile 
aplicate în educaţia umanistă a elevilor (Tabelul 1).

Tabelul 1. Suport orientativ pentru evaluarea şi identificarea calităţilor ce denotă maturitatea profesională, 
nivelul de autoactualizare şi autoeficienţă a cadrelor didactice

Elemente ce denotă autoactualizarea şi 
maturitatea profesională a persoanei

Elemente structurale ale autoeficienţei 
cadrului didactic

Aprecierea obiectivă a realităţii Aprecierea obiectivă a realităţii educaţionale şi a elevilor
Acceptarea de sine şi a altora Conştiinţa valorii sale
Naturaleţea reacţiilor şi a relaţiilor interper-
sonale

Cultura manifestării emoţiilor şi managementul stresului

Respectarea normelor etice şi a tradiţiilor Respectarea normelor deontologiei profesionale
Conformismul conştient la nivel comporta-
mental

Unitatea conştiinţei şi a conduitei morale, centrarea pe reflecţie

Simţul umorului Corelarea umorului cu simţul măsurii/adecvaţia etică
Orientarea strategică în profesie şi carieră îmbinarea orientării tactice, strategice şi de perspectivă în activitatea di-

dactică
Tendinţa spre autoperfecţionare Axarea pe autoobservare, reflecţie, evaluare şi învăţare permanentă
Autonomie în relaţiile cu comunitatea Autonomie rezonabilă
Raportarea activităţii profesionale la sistemul 
de valori umane

Promovarea valorilor autentice în procesul educaţional formal şi 
nonformal

Deschidere spre descoperirea noului Colaborarea şi parteneriatul activ cu familia şi comunitatea
Promovarea valorilor democratice Respectarea drepturilor omului şi ale copilului
Poziţia optimistă de viaţă îmbinarea optimismului, a înţelepciunii şi a recunoştinţei în viaţa cotidiană 

şi activitatea profesională
Unitate dintre gândire, acţiune şi fapte Gândirea pozitivă şi reflecţia
Creativitate şi originalitate Axarea pe ştiinţă, creativitate, originalitate

Principii ale orientării umaniste în educaţie

•	Individul uman, copilul este o persoană care creează sensul vieţii.
•	Personalitatea copilului este de prim interes, concentrarea atenţiei asupra acumulării de experienţe, în baza studiului omului.
•	Alegerea umană, creativitatea, valorizarea şi autorealizarea sunt subiecte esenţiale în educaţia copilului.
•	Cultivarea demnităţii persoanei reprezintă valoarea majoră în educaţia umanistă.	
•	Obiectivul educaţiei este înţelegerea şi facilitarea dezvoltării şi a creşterii personale.

Strategii aplicate în educaţia umanistă a elevilor

•    Strategia magistrală: învăţarea centrată pe elev; dezvoltarea, autoactualizarea persoanei în funcţie de interesele, aspiraţiile 
şi sentimentele copilului, cu scopul formării unei personalităţi autonome şi eficiente.

eficienţa personală a cadrelor didactice în contextul educaţiei umaniste a elevilor
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 •  Strategii operaţionale: facilitarea învăţării, îmbinând învăţarea cognitivă cu cea experienţială, care reprezintă cumulul de 
semnificaţii aplicate în contexte relevante; cultivarea sistematică a autoanalizei, reflecţiei, încrederii în sine, dezvoltarea 
capacităţii de autoevaluare şi de independenţă a spiritului; cadrul didactic acceptă, apreciază şi înţelege elevul, practică 
ascultarea comprehensivă a acestuia; crearea şi menţinerea unui climat pozitiv în grupul/clasa de elevi; definirea şi cla-
rificarea obiectivelor elevilor şi ale grupului de elevi; respectarea şi ghidarea ritmului individual de cunoaştere/învăţare 
al elevilor; cadrul didactic manifestă flexibilitate, interes pentru fiecare elev, comunicând şi interrelaţionând într-o cheie 
pozitivă cu întregul grup.

şi capacităţi de a mobiliza potenţialul intelectual, afec-
tiv, motivaţional şi comportamental, ceea ce asigură 
controlul şi monitorizarea acţiunilor cu caracter profe-
sional/educaţional şi personal, orientând persoana spre 
reflecţii, autoeducaţie şi autoactualizare permanentă, 
influenţând, totodată, într-un mod pozitiv conştiinţa 
valorii sale.

3. Să stabilim şi să caracterizăm elementele de 
autoactualizare, ce denotă maturitatea profesională a 
cadrului didactic, elementele structurale ale acesteia, 
pe care le-am corelat cu principiile orientării umaniste 
a educaţiei şi strategiile aplicate în educaţia umanistă a 
elevilor, ceea ce a asigurat fundamentarea ştiinţifică şi 
elaborarea instrumentului pedagogic Suport orientativ 
pentru evaluarea şi identificarea calităţilor ce denotă 
maturitatea profesională, nivelul de autoactualizare şi 
autoeficienţă a cadrelor didactice.
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în finalul studiului, ne vom referi la poziţiile de 
bază ale psihologiei umaniste – ştiinţă care a apărut în 
a doua jumătate a secolului trecut, fiind întemeiată de 
A. Maslow şi dezvoltată de C. Rogers, Ch. Buhler, J. 
Cohen, A. de Peretti etc., care penetrează teoria generală 
a educaţiei, conţinutul şi practicile educaţionale. în cen-
trul educaţiei umaniste, ca şi în psihologia umanistă, se 
situează omul şi problematica umană, viaţa sa personală 
şi relaţională, ipostazele construcţiei şi devenirii lui, 
atitudinea activă faţă de propria experienţă [4, p. 12] şi, 
desigur, edificarea şi valorificarea eficienţei personale. 
în acest sens, principiile orientării umaniste în psiho-
logie au fost clar formulate şi exprimate de Asociaţia 
Americană de Psihologie Umanistă [4; 5] (Tabelul 1, 
compartimentul 3). 

în pofida unor critici, deseori neargumentate, din 
partea adepţilor didacticismului sec, ai disciplinei ri-
guroase în instruire, ai autoritarismului pedagogic, 
studiul teoretic şi analiza experienţelor în domeniul 
educaţiei demonstrează că abordarea valorilor şi prin-
cipiilor educaţiei umaniste a elevilor asigură sporirea 
autoeficienţei cadrelor didactice, creşterea lor personală, 
sprijină maturizarea psihologică şi socială, contribuie la 
stimularea creativităţii, originalităţii şi libertăţii în luarea 
şi urmarea deciziilor proprii, facilitează autoactualizarea 
şi devenirea personalităţii.

Educaţia umanistă se poate combina organic cu 
principiile şi strategiile cognitiv-constructiviste ale 
învăţării, care promovează dezvoltarea metacogniţiei, 
a autoreglării învăţării, precum şi formarea gândirii cri-
tice, ambele paradigme promovând o viziune holistică 
asupra omului prin abordarea sistemică a procesului 
educaţional.

CoNCLuzII
Sintetizând cele relatate, conchidem că ne-a reuşit:
1. Să dezvăluim esenţa conceptului de bază al efici-

enţei personale/autoeficienţei, să explicăm conceptele 
operaţionale, obiectivate în percepţia evaluativă, resur-
sele autoeficienţei, elementele componente ale autoe-
ficienţei cadrului didactic; să descriem şi să explicăm 
maturitatea şi imaturitatea profesională; să elucidăm 
chintesenţa educaţiei umaniste a elevilor.

2. Să formulăm o definiţie privind eficienţa perso-
nală a cadrelor didactice, pe care o abordăm ca pe un 
cumul de calităţi moral-volitive, convingeri personale 
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Rezumat: Familia şi şcoala reprezintă factori cu impact 
definitoriu în dezvoltarea personalităţii copilului. În aceste con-
diţii, stabilirea unui parteneriat durabil şcoală-familie rămâne o 
problemă actuală pentru toate timpurile. În realizarea cu succes 
a parteneriatului un rol primordial îi revine dirigintelui. Mana-
gementul clasei de elevi şi al colectivului de părinţi solicită la 

maxim eficienţa personală a pedagogului-diriginte, el fiind nu doar un profesor, ci, mai ales, un lider. Un profesor eficient comunică 
şi relaţionează constructiv şi pozitiv; este centrat pe crearea echilibrului psihomoral şi a climatului pozitiv în clasa de elevi şi în 
colectivul de părinţi; este flexibil şi deschis spre noi perspective şi scopuri; este orientat spre autocunoaştere şi autoperfecţionare.

Cuvinte-cheie: profesor, diriginte, autoeficacitate, eficienţă personală, parteneriat şcoală-familie.

Abstract: Family and school are essential factors with a defining impact on personality development. This is why the 
school-family partnership remains a current issue for all times. The form tutor plays a key role in the successful fulfilment of 
the partnership. Managing both students and parents demands maximum personal efficiency from the form tutor, for in this case 
he is a leader as much as a teacher. An effective teacher communicates and relates constructively and positively; he is focused 
on creating a psycho-moral balance and a positive climate in the class of students and the group of parents; he is flexible and 
open to new perspectives and goals; and he is oriented towards self-knowledge and self-improvement.

Keywords: teacher, form tutor, personal efficiency, school-family partnership.

Conceptul de eficienţă personală stă la baza teoriei învăţării sociale elaborate de Albert Bandura. Conform acestei 
teorii, învăţarea şi experienţa socială au un rol decisiv în dezvoltarea personalităţii [1]. Reprezentările despre sine (corp, 
raţiune, aptitudini, trăsături de caracter etc.), atitudinea subiectivă faţă de propria persoană, acţiunile şi reacţiile pe care 
individul le consideră ca fiind exprimarea personalităţii sale formează, potrivit viziunii lui A. Bandura, conceptul de sine, 
care constituie factorul şi componenta esenţială în evaluarea unei situaţii şi în adoptarea unui comportament eficient.

Dicţionarul explicativ ilustrat al limbii române oferă următoarea definiţie a substantivului eficienţă: „expresie a 
raportului dintre rezultatele obţinute şi cheltuielile efectuate într-o anumită perioadă de timp pentru obţinerea lor” [4, 
p. 461]. în sociologie, eficienţa reprezintă „măsura rezultatelor unei activităţi raportate la eforturile făcute” [8, p. 205]. 
Astfel, individul îşi evaluează abilităţile şi capacitatea de a rezolva sarcini, de a-şi atinge scopurile propuse şi de a depăşi 
obstacolele. încrederea în eficienţa personală este factorul esenţial în atingerea succesului. Dicţionarul de psihologie 
explică conceptul în felul următor: „eficienţa desemnează, în general, randamentul unui comportament” [5, p. 225]. 
Autoeficienţa este deci încrederea persoanei în reuşita acţiunilor întreprinse. Atunci când individul este sigur pe sine, el 
depune un efort solid pentru atingerea scopului propus. Dar atunci când cotele eficienţei personale sunt reduse, persoana 
îşi poate abandona proiectele, deoarece nu posedă suficientă forţă pentru a reuşi să depăşească eventualele dificultăţi.

Tabelul 1. Definiţii ale eficienţei personale
Dicţionarul explicativ ilustrat 
al limbii române (I. Coteanu)

Dicţionar de sociologie
(C. zamfir)

Dicţionar de psihologie
(R. Doron)

Dicţionar de termeni pedagogici
(S. Cristea)

Eficienţă – expresie a raportului 
dintre rezultatele obţinute şi chel-
tuielile efectuate într-o anumită 
perioadă de timp pentru obţine-
rea lor.

Eficienţă – măsura rezulta-
telor unei activităţi raporta-
te la eforturile făcute.

Eficienţă – desemnează, 
în general, randamentul 
unui comportament.

Eficienţă – indicator general care 
consemnează raportul existent între 
obiectivele pedagogice stabilite la 
nivelul sistemului şi al procesului de 
învăţământ şi rezultatele obţinute în 
condiţiile folosirii anumitor resurse.

Ştiinţele pedagogice abordează eficienţa prin optica proiectării şi atingerii obiectivelor activităţii omului, definind-o 
drept „indicator general care consemnează raportul existent dintre obiectivele pedagogice stabilite la nivelul sistemului 
şi al procesului de învăţământ şi rezultatele obţinute în condiţiile folosirii anumitor resurse” [3, p. 144]. Autoeficienţa 
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persoanei presupune realizarea cu succes a unei activităţi care depinde, în mare parte, de un şir de resurse pedagogice 
şi factori sociali. Existenţa umană este determinată de unitatea şi interacţiunea factorilor biologici şi sociali, ultimii 
având un rol fundamental, deoarece conştiinţa şi vorbirea nu sunt transmise ereditar, ci se formează pe parcursul vieţii 
ca rezultat al învăţării formelor de conştiinţă şi de conduită izvorâte din experienţa social-istorică a umanităţii.

Familia şi şcoala sunt factorii de importanţă majoră în edificarea personalităţii. Familia asigură un climat favo-
rabil dezvoltării psihofizice a copilului şi formează valorile fundamentale cu care şcoala va opera în continuare. la 
rândul său, şcoala formează şi dezvoltă competenţele cognitive, fizice, sociale, pregătind copilul pentru o adaptare 
mai bună la realitate. în aceste condiţii, parteneriatul şcoală-familie este o chestiune actuală pentru toate timpurile. 
în realizarea cu succes a parteneriatului un rol primordial îl are dirigintele. Un diriginte organizează colectivul de 
părinţi, îi consultă şi îi consiliază, îi antrenează în soluţionarea diverselor probleme ale clasei/şcolii, iniţiază pro-
grame de educaţie parentală, raportând tematica la nevoile grupului concret.

Managementul clasei de elevi şi al colectivului de părinţi solicită la maxim eficienţa personală a pedagogului-
diriginte, el fiind nu doar un profesor, ci, mai ales, un lider. în acest context, stilul managerial/de leadership devine 
un element-cheie în manifestarea autoeficienţei profesorului. Din multitudinea de stiluri manageriale, se evidenţiază: 
stilul autoritar, axat pe controlul absolut şi luarea unilaterală a deciziilor; stilul democratic, definit prin participarea 
fiecărui membru al colectivului la procesul decizional şi la activitatea comună; stilul laissez-faire, caracterizat printr-o 
atmosferă permisivă şi capacitatea de autoreglare a colectivului [9].

Daniel Goleman, în colaborare cu Annie Mckee şi Richard Boyatzis [6], a caracterizat şase stiluri de leadership: 
vizionar, sfătuitor, colegial, democratic, promotor şi dominator. Stilul vizionar motivează colectivul pentru realizarea 
proiectelor comune, iar cel sfătuitor ajută la sporirea eficienţei şi face legătura între dorinţele fiecărui membru şi in-
teresele grupului. Dacă a fost adoptat stilul colegial, în grup predomină armonia, iar situaţiile cu grad înalt de stres îl 
mobilizează la soluţionarea lor. Pentru motivarea membrilor colectivului de a depune un efort îndelungat, se va recurge 
la stilul democratic, fiindcă pune în valoare eforturile fiecărui membru. Stilul promotor adesea are un impact negativ, 
deoarece persoana care impune standarde înalte cere multe de la cei din jur, deseori le conferă senzaţia de ineficienţă 
şi le afectează imaginea de sine. Contradictoriu este şi stilul dominator. Aplicat într-o situaţie de urgenţă, contribuie 
la diminuarea temerilor, dar zdruncină starea de spirit a membrilor colectivului. Pentru o colaborare eficientă, este 
necesară îmbinarea inteligentă a tuturor tipurilor de management, ceea ce va crea o rezonanţă pozitivă şi va spori gradul 
de coeziune a grupului. Predilecţia pentru un stil de leadership anume este dictată de tipul de personalitate al liderului. 
în urma unui studiu aplicat pe 500000 de persoane, T. Bradberry a identificat 14 tipuri de personalitate [2]. Prezentăm 
această clasificare, cu indicarea punctelor forte şi a dificultăţilor pentru fiecare tip de personalitate.

Tabelul 2. Tipologia personalităţii adulţilor (după T. Bradberry)
Tipul Puncte forte Dificultăţi

Aliatul • Este un bun ascultător, stabileşte uşor relaţii, îi 
ajută pe ceilalţi

• Menţine greu motivaţia când e singur, nu tolerează com-
portamentul lipsit de respect, autoafirmare dificilă

Arhitectul • Capacitate decizională bună, bun organizator, atent 
la detalii

• Toleranţă scăzută la schimbări, încredere insuficientă 
în instinct, din cauza detaliilor nu vede întregul

Antrenorul • Este un bun consilier şi constructor de relaţii • Gestionare ineficientă a timpului şi intoleranţă faţă de 
rezultate nesatisfăcătoare

Detectivul • Stabileşte uşor standarde şi menţine viziunea de 
ansamblu

• Recunoaşte greşelile cu greu şi nu poate lua decizii 
rapide

Diplomatul • Relaţionare eficientă şi entuziasm • Se afirmă în faţa celorlalţi şi acceptă recunoştinţa cu greu
Întreprinză-
torul

• Deţine controlul, se poate concentra pe rezultatul 
final

• Stăpânire de sine slabă şi ineficienţă în lucrul de echi-
pă

Expertul • Are motivaţie intrinsecă şi se motivează rapid • Este extrem de autocritic şi perfecţionist
Inovatorul • îi sunt caracteristice mobilitatea şi creativitatea • Este impulsiv şi îşi păstrează cu greu interesul
Mobiliza-
torul

• Este sigur pe sine, optimist, alege încercările 
dificile

• Uneori pare nehotărât şi are tendinţa de a se împotmoli 
în rutină

Motivatorul • Are aptitudini excelente de comunicare şi posedă 
carismă

• Relaţionează dificil cu persoanele pesimiste şi, deseori, 
administrează ineficient timpul

Oportunis-
tul

• Manifestă ingeniozitate în soluţionarea probleme-
lor, exigenţă şi independenţă

• Toleranţă scăzută la lucrul în echipă, nu suportă munca 
de rutină

Cercetă-
torul

• Este încrezător în forţele proprii şi pune accentul 
pe raţiune şi logică

• Nu se bazează pe instincte şi acceptă greu schimbarea

autoeficacitatea dirigintelui în cadrul parteneriatului şcoală-familie
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Sponsorul • Este un bun expert în comunicare, apreciază con-
tribuţia celor din jur

• îşi asumă multe angajamente, de aceea le duce cu greu 
la îndeplinire

Strategul • Alcătuieşte planuri excelente cu soluţii reuşite • Este nerăbdător şi are frică de eşec

T. Bradberry consideră că „personalitatea este esenţa 
caracterului, dezvăluită prin tiparele previzibile ale înclina-
ţiilor şi ale comportamentului, o colecţie a motivaţiilor, ne-
voilor şi preferinţelor noastre, care, odată înţeleasă, devine 
o schiţă a punctelor forte, dar şi a slăbiciunilor noastre” [2, 
p. 17]. Noi aderăm la concepţia şi tipologia personalităţii 
elaborată de T. Bradberry, însă considerăm oportun să 
menţionăm că observaţiile noastre empirice demonstrează 
şi prezenţa unui tip mixt, în care se pot îmbina calităţi de 
la câteva tipuri. în acest context, suntem convinşi că, indi-
ferent de tipul personalităţii profesorului, importantă este 
tendinţa spre autocunoaştere şi sporirea eficienţei personale. 
Autocunoaşterea începe cu descoperirea lucrurilor care ne 
motivează, ne stimulează şi ne satisfac. Concomitent cu 
sporirea autocunoaşterii, se modifică şi eficienţa perso-
nală, în sensul măririi randamentului acţiunilor. în cadrul 
colectivului de elevi/părinţi, aceasta se manifestă prin 
adoptarea strategiilor de coping, printr-o bună capacitate 
decizională, o bună relaţionare cu toţi membrii grupului, 
prin abordarea constructivă a problemelor şi conflictelor 
apărute. Aici este deosebit de important managementul 
sinelui/autogestionarea, care permite controlul emoţiilor şi 
asigură păstrarea flexibilităţii, a deschiderii la schimbare. 
O persoană eficientă posedă abilităţi de autogestionare, 
fixează propriile standarde de excelenţă şi poate valorifica 
toate oportunităţile, iar optimismul îi permite să scoată în 
evidenţă partea luminoasă a vieţii. Astfel, dirigintele/ma-
nagerul eficient va şti să creeze o atmosferă confortabilă 
în colectiv şi să-i îndemne pe membrii lui să tindă spre 
autoperfecţionare. Capacitatea de a observa şi a recunoaşte 
emoţiile, satisfacerea doleanţelor celorlalţi  permite o bună 
gestionare a relaţiilor – o componentă fundamentală a 
eficienţei personale, deoarece nimic important nu se face 
de unul singur. valorificarea abilităţilor pentru obţinerea 
performanţelor şi sporirea eficienţei personale au la bază 
competenţele inteligenţei emoţionale, adică competenţele 
personale şi competenţele sociale. în accepţiunea lui Daniel 
Goleman [6], competenţele personale se referă la felul cum 
ne ocupăm de noi înşine, acestea incluzând următoarele ele-
mente: autocunoaşterea, ce rezidă în identificarea propriilor 
emoţii, cunoaşterea propriilor atuuri şi limite, aprecierea 
capacităţilor proprii, şi stăpânirea de sine, care constă în 
gestionarea emoţiilor, adoptarea comportamentului integru, 
disponibilitatea de acţiune, optimismul. Competenţele so-
ciale ţin de modul în care administrăm relaţiile cu ceilalţi, 
având ca elemente: conştiinţa socială, axată pe identifica-
rea emoţiilor celorlalţi, perceperea limbajului nonverbal; 
gestionarea relaţiilor, manifestată prin persuasiune, mobi-
lizare şi stimularea celor din jur, abordarea constructivă a 
conflictelor, colaborarea.

Mica incursiune în domeniul inteligenţei emoţionale 

ne permite să determinăm competenţele personale şi cele 
sociale ale profesorului/dirigintelui.

Competenţele personale: capacitatea de identificare, 
înţelegere şi gestionare a propriilor emoţii şi impulsuri; 
autoevaluarea adecvată, bazată pe o imagine de sine po-
zitivă; centrarea pe un comportament eficient, încredere 
în sine, optimism, responsabilitate şi iniţiativă; axarea 
pe autoperfecţionare şi autorealizare, în spiritul educaţiei 
permanente; elaborarea unei strategii de dezvoltare per-
sonală, care are la temelie valorificarea părţilor forte ale 
personalităţii şi reformularea dificultăţilor din perspectiva 
unor scopuri şi sarcini rezolvabile.

Competenţele sociale: perceperea, înţelegerea şi 
gestionarea emoţiilor membrilor colectivului; elaborarea 
perspectivelor colectivului de elevi şi părinţi, luându-se 
în considerare particularităţile şi interesele tuturor; exe-
cutarea eficientă a rolului de manager/lider; gestionarea 
optimă a conflictelor interpersonale; adoptarea unui stil de 
management/leadership bazat pe îndrumarea, stimularea, 
motivarea membrilor colectivului pentru valorificarea 
potenţialului afectiv, intelectual şi cognitiv.

Aşadar, un profesor/diriginte eficient comunică 
şi relaţionează constructiv şi pozitiv; este centrat pe 
crearea echilibrului psihomoral şi a climatului pozitiv 
în clasa de elevi şi în colectivul de părinţi; este flexibil 
şi deschis spre noi perspective şi scopuri; este orientat 
spre autocunoaştere şi autoperfecţionare.

în misiunea nobilă de a forma membrii comunităţii în 
spiritul valorilor universale şi naţionale, cadrul didactic este 
asistat de familie/părinţi. Astfel, parteneriatul şcoală-familie 
obţine valenţe noi: a) familia/părintele este o resursă educa-
ţională importantă, care înlesneşte organizarea procesului 
instructiv-educativ; b) familia/părintele este un element 
substanţial al imaginii şcolii, formând o atitudine pozitivă 
faţă de şcoală atât la copil, cât şi la întreaga comunitate; 
c) familia/părintele este promotor al reformelor şcolare, 
care vor contribui la dezvoltarea armonioasă a copilului şi 
îi vor spori adaptabilitatea socială [9].

Colaborarea va fi fructuoasă şi de durată doar dacă va 
fi valorificat aportul ambilor factori. Pentru a fi eficientă, 
aceasta parcurge următorii paşi: conştientizarea faptului că 
un parteneriat înseamnă respectarea reciprocă a intereselor 
părţilor; conceperea unei strategii de parteneriat social 
şcoală-familie în concordanţă cu specificul fiecărei şcoli; 
crearea unei platforme de discuţii şi negocieri acceptabile 
pentru toţi participanţii; formarea unei structuri de dirijare 
a parteneriatului social; crearea spaţiului informaţional al 
parteneriatului şcoală-familie în domeniul educaţiei [10].

Un parteneriat stabil şi de durată necesită anumite 
cunoştinţe şi abilităţi din partea tuturor participanţilor şi 
se bazează pe: concentrare asupra obiectivelor; motivaţie 
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interioară puternică; adaptare la schimbări; transparenţă; 
nivel ridicat de încredere între parteneri; integritate; 
realizări de care beneficiază toţi partenerii. în acest 
context, rolul cadrului didactic se extinde şi va include 
atât competenţe din domeniul ştiinţelor educaţiei, cât şi 
din domeniul economic, sfera mass-media etc.

În concluzie: Un profesor/diriginte eficient este 
puternic, carismatic, înţelept şi limpede în exprimarea 
expectanţelor, iar axarea pe autoeducaţie şi pe autoreali-
zare, în spiritul educaţiei permanente, poziţia proactivă, 
deschiderea la provocările intelectuale sunt un generator 
puternic de autoeficacitate şi permit valorificarea poten-
ţialului cognitiv şi afectiv.
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educaţia: provocări de ieri, provocări de azi

„A fi educator este, fără îndoială, meseria cea mai importantă şi nobilă a omenirii, pentru că are acces direct la sufletele 
copiilor, iar de eforturile depuse de educatori depinde întreaga evoluţie umană.” (C. l. Oprea)

Societatea contemporană se convinge din ce în ce mai mult că educaţia şi capitalul uman reprezintă factorii-cheie ai creşterii 
şi dezvoltării economice, ai competitivităţii unei ţări. Educaţia, dar mai ales calitatea ei, ne va permite să depăşim sărăcia, izolarea, 
stereotipurile, care ne împiedică să mergem înainte. Conform multora, misiunea educaţiei constă în a pregăti elevii pentru viaţă. Dar 
oare şcoala nu este viaţă? Şcoala este locul în care învăţăm să reflectăm asupra trecutului, învăţăm să trăim prezentul şi să proiectăm 
viitorul. Prin urmare, misiunea sistemului educaţional este de a crea condiţii pentru ca aceasta să se întâmple. Negreşit, anticiparea unor 
schimbări şi formarea tinerilor pentru ele, pregătirea condiţiilor pentru producerea acestor schimbări şi modelarea societăţii viitoare prin 
acţiunile de azi au fost şi sunt provocări interesante pentru şcoală. Astfel, se impune conceperea şi proiectarea unor strategii didactice 
care, deşi subordonate nevoilor viitorului, trebuie să conducă şi la formarea competenţelor necesare integrării elevilor în societatea 
actuală, cu toate plusurile şi minusurile ei. Sistemul de învăţământ este un organism viu şi schimbarea este o provocare permanentă 
pentru el. Procesele democratice au devenit şi ele parte a sistemului. Măria sa, profesorul, a trebuit să înveţe mai mult ca oricând, să 
însuşească noi tehnologii, să se apropie mai mult de elev, de nevoile lui şi să o înceapă de acolo.

Renunţarea la sistemul sovietic şi modernizarea învăţământului umanist au fost printre primele provocări în anii 90. Curri-
culum, strategii interactive, gândire critică, noi discipline de învăţământ, obiective, competenţe, situaţii de integrare, educaţie 
digitală, resurse educaţionale deschise etc. sunt concepte care ne-au motivat şi ne motivează să învăţăm, să creştem profesional, 
să facem faţă, să fim în ritm cu timpul, cu reformele şi cu provocările care au urmat una după alta: neîncrederea tinerilor în 
sistemul educaţional din ţara noastră, dorinţa de a pleca din ţară cât mai repede; dezinteresul afişat al multor persoane faţă de 
educaţie; responsabilitatea redusă a părinţilor pentru rezultatele copiilor; mentalitatea şi rezistenţa la schimbare a unor cadre 
didactice şi conducători de instituţii de învăţământ; perceperea educaţiei ca o preocupare doar a sistemului educaţional; numărul 
mic al celor care percep educaţia ca pe un bun comun etc. Toate acestea ne impun multe acţiuni şi atitudini noi. Dacă cândva era 
apreciată mult persoana care a activat toată viaţa într-o instituţie, întreprindere, acum trebuie să pregătim tinerii să fie capabili 
să-şi schimbe slujbele, iar pentru aceasta ei au nevoie de competenţe şi cunoştinţe.

Profesorul nu mai este persoana care îi învaţă pe alţii. El este partenerul elevilor, persoana care învaţă împreună cu ei, îi încura-
jează să reflecteze asupra procesului de învăţare, asimilând un set de valori individuale şi sociale, care să le fie repere de nădejde în 
dezvoltarea personală şi în proiectarea carierei. Dacă pe timpuri profesorul era valoros ca sursă de informare, acum rolul lui este de 
a stimula curiozitatea şi a-i învăţa pe elevi să înveţe, pentru a putea face faţă exploziei informaţionale şi a se integra într-o societate 
care este într-o dinamică fără precedent. Şcoala contemporană trebuie să contribuie la egalizarea şanselor tuturor copiilor la educa-
ţie şi la dezvoltarea potenţialului lor. Ea trebuie să fie dinamică, de aceea trebuie să ne adaptăm permanent noilor tehnologii şi să 
valorificăm toate avantajele oferite de acestea, deoarece tehnologia digitală este o componentă indispensabilă a vieţii de zi cu zi. 

Prin urmare, au crescut generaţii noi de profesori şi generaţii noi de elevi, dar au rămas neschimbate câteva esenţe: doi ochi 
curioşi în faţă care te fac să zbori, doi ochi plictisiţi în faţă care te mobilizează, te fac să cauţi, să înveţi, să creşti şi să-i cucereşti, 
doi ochi maturi, care te-au depăşit şi te fac să te simţi împlinit. 

lia SClIFOS, dr., manager proiect REvOCC
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Rezumat: Terminologia domeniului filologic este o parte 
constantă a culturii generale. Pe durata studiilor gimnaziale, 
elevul asimilează zeci de termeni de lingvistică, teorie literară, 
comunicare etc. Ordinea asimilării este ordonată de documen-
tele curriculare şi manualele în uz, dar sunt oarecum incerte 
limitele terminologiei care trebuie asimilată şi – respectiv – poa-

te constitui subiecte de evaluare. În afara terminologiei sugerate de conţinuturile curriculare, elevii trebuie să utilizeze coerent şi 
corect verbele operaţiilor intelectuale, tehnicile de muncă intelectuală şi produsele rezultate din realizarea sarcinilor.

Cuvinte-cheie: curriculum, arie curriculară, limbă şi comunicare, terminologie, competenţă.

Abstract: Philological terminology is a constant part of general culture. At the gymnasium stage the students assimilate dozens of terms 
pertaining to linguistics, literary theory, communication etc. While the order in which these are learned is dictated by current curricular 
documents and textbooks, the limits of the terminology that is to be assimilated -- and which may become subject to assessment – are rather 
vague. Apart from knowing the terminology suggested by curricular content, the students are expected to use coherently and correctly the 
verbs that designate intellectual operations, as well as to name intellectual work techniques and the resulting produce appropriately.

Keywords: curriculum, curricular area, Language and Communication, terminology, competence.

”Te salut pe tine, – articol cauzal şi omogen,
Indirect contras în fraza cu subiectul epicen!
Voi, interjecţiuni concrete şi-optative principale,
Rădăcini prin apoziţii singular adjectivale,
Voi, cantitative – abstracte subiective-n viitor,
Unipersonale-n modul cu plural hotărâtor…”
Este Un imn preasfintei gramatice de George Coş-

buc, text care ar putea sta la baza unui test de recunoaş-
tere a terminologiei lingvistice, înşirate pe toţi anii de 
şcolarizare. Şi mai ales pentru identificarea combinaţiilor 
inexistente de termeni. luaţi aparte, aceşti termeni exis-
tă, au locul lor legal în demersul didactic, doar că, dacă 
studiul limbii nu trece de faza definirii pentru o durată 
foarte scurtă, termenii se suprapun şi se unesc aleatoriu, 
creând asemenea combinaţii incendiare.

Aria curriculară Limbă şi comunicare, orientată 
principial spre dezvoltarea competenţei de comunicare 

lingvistică şi spre dezvoltarea competenţelor lectorale, în 
oricare dintre limbile predate, nu poate ocoli introducerea 
în uzul elevilor a unor serii de termeni obligatorii pentru 
disciplinele respective. De ce ar trebui un elev vorbitor 
nativ al limbii române să înveţe modurile şi timpurile 
verbului, să delimiteze conjunctivul de condiţional şi in-
dicativ, perfectul simplu de imperfect etc., etc.? Formarea 
şi dezvoltarea competenţelor, în cazul dat – a competenţei 
de comunicare lingvistică, impune rezolvarea a zeci de 
probleme mărunte legate de construirea comunicării, 
de alegerea formelor corecte, de consultarea surselor 
lexicografice, în caz de necesitate. Nevoia de a cunoaşte 
şi a descifra sau utiliza adecvat termenii domeniului ţin, 
în mare măsură, de pragmatica realizării actelor comuni-
cative, de corectitudinea exprimării orale şi scrise, iar în 
ultimă instanţă de cultura generală a elevului. Ce folos că 
ai accesat dexonline-ul, dacă îţi sunt străine abrevierile-
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termeni, iar indicaţiile despre conjugări şi declinări, oferite 
generos de aceeaşi sursă, nu se descifrează? Or, lectura 
unui articol de dicţionar lingvistic este tot o probă de 
competenţă lingvistică, mai ales la descifrarea termenilor 
şi a convenţiilor de tot felul.

Termenii incluşi în curriculumul pentru limba şi 
literatura română ca limbă de instruire întregesc tabloul 
terminologic complex, pe care şi-l construieşte elevul de 
gimnaziu. Terminologia filologică în limbile de instru-
ire va constitui suportul pentru asimilarea segmentului 
lexical respectiv în limbile materne (bulgară, găgăuză, 
ucraineană în unele instituţii din Republica Moldova) şi 
în limba străină pe care o studiază elevii (aici oferta este: 
engleză, franceză, germană, spaniolă, italiană, a căror 
predare e organizată conform unui curriculum comun). 
Pentru că sunt unele decalaje de sincronizare a studiului 
limbilor de instruire şi al celor străine şi pentru că există 
diferenţe vizibile în structurile lor gramaticale, termenii 
domeniului sunt corelaţi, dar nu substituiţi: futur simple nu 
devine viitorul simplu, nici viitorul I forma I, chiar dacă 
la traducere o formă funcţionează pentru cealaltă.

Limba şi literatura, ca disciplină şcolară integratoa-
re, schiţează câteva trasee spre terminologie:
a) pune în circulaţie termenii de lingvistică, teorie 

literară, comunicare etc., reluându-i, revenind la ei 
în clase diferite şi lărgind, astfel, structura pe care 
se edifică pe parcurs cunoştinţele-suport pentru 
competenţele vizate;

b) prin subiectele de lexicologie, examinează aspecte 
de etimologie şi dinamică a vocabularului, care se 
regăsesc în explicarea şi funcţionarea termenilor 
din varii domenii (majoritatea termenilor explicaţi 
în dicţionare, enciclopedii sau contexte didactice 
ajung la originea cuvântului respectiv, la specificarea 
sensului pe care îl are etimonul);

c) formează deprinderea de a defini cuvinte şi, respectiv, 
termeni, fără a insista pe memorarea definiţiilor, dar 
urmărind o logică a procesului;

d) creează o viziune generală asupra abrevierii/codifi-
cării grafice a termenilor, utilizării simbolurilor în 
limbajele ştiinţifice (abrevierea în limbajul ştiinţific 
are o frecvenţă mult mai mare decât în limbajul co-
tidian şi în numeroase cazuri este grafică – scriem 
km, dar rostim kilometru sau kilometri);

e) dezvoltă abilităţile de lectură, înţelegere şi interpretare 
a textelor nonliterare, inclusiv ştiinţifice, a articolelor 
lexicografice şi de enciclopedie, la care elevul ajunge 
ghidat de profesor sau din proprie iniţiativă.
Acest tablou se conturează din practica predării lim-

bii şi literaturii române pe parcursul câtorva decenii, cu 
toate schimbările inerente, de la programele şcolare la 
curriculum în variantele 1999, 2006 (descongestionat), 
2010 (centrat pe competenţe) şi 2019. în felul acesta, 
pregătirea pentru asimilarea terminologiei per ansamblu 

începe de la primii termeni însuşiţi în şcoala primară la 
limba şi literatura română. S-ar părea că e prea devreme 
pentru a începe alfabetizarea terminologică, mai devre-
me sau concomitent cu alfabetizarea propriu-zisă, dar 
conceptualizarea unui demers didactic eficient nu este 
posibilă fără uzul unor cuvinte din afara comunicării 
cotidiene, care au un statut de termen şi fără de care sunt 
imposibile explicaţiile cadrului didactic sau formularea 
unor sarcini. Curriculumul pentru această treaptă de şco-
larizare include la fiecare unitate de conţinut terminologia 
specifică: ”Unităţile de conţinut includ liste de termeni 
specifici disciplinei: cuvinte/sintagme care trebuie să intre 
în vocabularul activ al elevului la finalizarea respectivei 
unităţi de învăţare.” [1, p. 16]. Obiectivul urmărit – să 
intre în vocabularul activ al elevului – este unul pertinent 
pentru această vârstă. Substituirea lui prin memorarea/de-
finirea termenilor ar crea dificultăţi şi neînţelegere. Cum 
ar fi să i se ceară unui elev din clasa I să memoreze şi să 
reproducă o definiţie a cuvântului? Termenul însă este 
introdus în sarcini de lucru şi explicaţiile sumare, care 
pregătesc terenul pentru etapa gimnazială.

Etapa gimnazială, decisivă pentru procesul de alfabe-
tizare terminologică, aprofundează termenii puşi deja în 
circulaţie în şcoala primară (”care trebuie să intre în vocabu-
larul activ”) şi, dacă judecăm după unităţile de conţinut din 
curriculumul la limba şi literatura română, extinde substan-
ţial inventarul acestora. Acum e momentul potrivit pentru 
definirea lor ştiinţifică, raportarea la exemple şi încadrarea 
într-un demers analitic. Analiza situaţiilor de comunicare, 
a textelor literare şi nonliterare, a fragmentelor ilustrative 
pentru funcţionarea limbii reclamă utilizarea adecvată a 
termenilor respectivi. Dar, spre deosebire de alte curricula 
pentru gimnaziu, cele din aria Limbă şi comunicare, deşi 
au în conţinuturi numeroşi termeni filologici, nu stabilesc 
care termeni anume trebuie puşi în circulaţie, care sunt 
limitele cantitative ale studiului (ajunge demersul didactic 
din gimnaziu până la dativul posesiv, dativul etic şi – mai 
nou şi mai pretenţios – nominativul etic?). Cu toate acestea, 
uzul unor termeni ştiinţifici este absolut necesar: 

• Componenta comunicativă a conţinuturilor El/
ElA se constituie din materii pentru învăţarea comu-
nicării curente (uzuale) şi specifice (ştiinţifice (aici şi 
mai jos, sublinierea noastră), artistice, sociale): a) ma-
terii lingvistice, reprezentând sistemele limbii române 
literare: fonologic, lexical, gramatical (practica raţională 
a limbii); b) materii ale comunicării, reprezentând fe-
nomene semnificative ale actelor comunicării curente 
şi specifice (practica funcţională a limbii); c) materii 
didactice, reprezentând procese de învăţare a actelor 
comunicative (practica didactic-funcţională a limbii sau 
lingvodidactica).

• Componenta literară a conţinuturilor El/ElA 
se constituie din: a) texte literar-artistice şi folclorice; 
b) texte literare interpretative consacrate: studii şi 
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eseuri de analiză şi comentarii (hermeneutică literară); 
c) texte ştiinţifice: de teorie şi istorie literară, estetică 
etc.; d) texte/materii didactice despre învăţarea/reali-
zarea activităţilor de lectură [2, p. 7].

Pentru certitudine, credem că este necesar să se dea 
răspunsuri clare la câteva întrebări: exprimate prin curri-
culum sau ghidul de implementare. Aceasta se referă la:
• limitele cantitative: care sunt termenii ce trebuie 

asimilaţi în raport cu fiecare unitate de conţinut, în 
fiecare clasă şi, sumativ, pe durata studiilor gimnaziale? 
Pentru că în curriculum stau alături termenii domeniu-
lui filologic şi termenii din ştiinţele educaţiei, adresaţi 
profesorului, este necesară o delimitare şi o clarificare, 
inclusiv pentru elaborarea manualelor şi a programelor 
de examene. Extrema minimă poate opri contactul cu 
ştiinţa lingvistică şi literară la termenii din conţinuturi, 
nimic mai mult. în acest caz, lipseşte noţiunea de decli-
nare, conjugare, denumirile genurilor gramaticale şi ale 
numerelor etc. Extrema maximă este să se preia integral 
şi nejustificat terminologia din Gramatica Academiei, 
pe alocuri neologic, provocator, modern.

• Aspectele calitative: ce demers este vizat prin nomina-
lizarea termenilor în conţinuturile curriculare? Este 
presupusă recunoaşterea termenilor sau asimilarea 
lor? Ce operaţii intelectuale urmează să realizeze 
elevul cu aceşti termeni? Oscilaţia între a recunoaşte 
şi a utiliza coerent – a defini – a analiza (din punct 
de vedere lingvistic sau literar) texte – a structura un 
text coerent cu utilizarea termenilor respectivi este 
destul de extinsă.

• Cum vor fi oferiţi, cronologic, termenii şi cum se va 
reflecta sistemul terminologic existent în domeniu? 
în cazul în care curriculumul nu specifică asemenea 
momente, decizia le aparţine autorilor de manuale, iar 
riscurile sunt destul de serioase.
Termenii nu lipsesc din conţinuturile curriculare, în 

majoritate sunt cei pe care îi şi aşteptăm, dar, aşa cum 
apar în curriculum, ei lasă o oarecare incertitudine: ce e 
pentru uzul profesorului şi ce e pentru uzul elevului.

Dacă pornim de la premisa că tot ce e în conţinuturi 
merită o abordare ca termen, vom constata că uneori ter-
menul este pentru profesor şi autorul de manual, alteori cel 
din curriculum are nevoie de o suplimentare substanţială. 
în acest context, ne întrebăm dacă delimitarea momen-
telor subiectului, cu denumirile lor în uz, este prevăzută 
de curriculum sau rămâne la discreţia profesorului? De 
asemenea, tipurile de strofe trebuie specificate, definite, 
exemplificate etc. sau e suficient să se spună că există nişte 
tipuri de strofe? Urmărind o logică elementară a lucrurilor, 
vom încerca mai jos să deducem o listă de termeni pe care 
trebuie să-i asimileze elevul de gimnaziu, sistematizân-
du-i în conformitate cu domeniile. E posibil ca termenii 
prescrişi de curriculumul pentru şcoala primară să apară 
cu alte funcţii şi să proiecteze alte obiective la etapa 

gimnazială, ei nu mai rămân doar pentru a intra în uz, ci 
reclamă o abordare holistică, ce ar permite în continuare 
înţelegerea conţinuturilor studiate.

Aceştia sunt dispersaţi prin conţinuturi/unităţile de 
conţinut, iar examinarea lor atentă ne permite să extragem 
doar termenii şi să construim un clustering de elemente. 
Recunoaştem din start că anume clusteringul este imagi-
nea cea mai potrivită pentru prezentarea terminologiei, 
ordinea intrării ei în uzul elevilor (în gimnaziu deja cu 
definiţie, clasificări şi exemple relevante) fiind dictată de 
succesiunea conţinuturilor respective. Pentru că manualul 
şcolar nu este un dicţionar de termeni, nici enciclopedie 
(de ex., Enciclopedia limbii române, ….), nici manual 
universitar, ordinea de prezentare a termenilor nu reflectă 
nici ordinea alfabetică, nici cronologia introducerii în uz a 
termenilor respectivi, ci necesităţile pe care le înaintează 
logica curriculumului. Din multitudinea de termeni exis-
tenţi curriculumul ar trebui să stipuleze care anume trebuie 
introduşi, în ce ordine şi în ce context didactic: împreună 
cu alt termen din serie, înainte de a introduce termenul... 
sau după ce a fost asimilat termenul...

Respectând principiul concentric al studiului limbii şi 
literaturii române, atât conţinuturile curriculare, cât şi manu-
alele revin la acelaşi termen de câteva ori. Or, se consideră că 
elevul trebuie să contacteze cu un termen/ o noţiune cel puţin 
de 3 ori pe durata studiilor, în clase diferite, pentru ca acesta 
să devină funcţional. Iar ”contactul” trebuie susţinut de o 
succesiune de sarcini – operaţii intelectuale, în conformitate 
cu taxonomia lui Bloom (sau Bloom-Anderson).

Clusteringul de termeni din domeniul limbă şi lite-
ratură va avea următoarele ramificaţii:

Inventarul termenilor de gramatică include, principi-
al, părţile de vorbire cu o clasificare în ”interiorul” lor, 
categoriile gramaticale, părţile de propoziţie, tipurile de 
propoziţii. Sporadic, apar şi termeni adiacenţi: valoare sti-
listică, topică, acord, regim. Nu apar inerenţa, aderarea ca 
legături sintactice, sunt omise formele viitorului indicativ 
etc. Menţionăm că nici curriculumul, nici manualele în uz 
nu introduc drept termeni semnele ortografice şi semnele 

Termeni 

Cartea, 
obiect 

cultural

Teoria 
literară, 

Textul literar  

Textul 
nonliterar

Scrierea / 
producerea 

textelor 

Lingvis�ca

Comunicarea
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de punctuaţie, în toată complexitatea lor, mulţumindu-se cu 
sintagme precum ”ortografia adverbului” în curriculum şi 
citarea regulilor de ortografie şi de punctuaţie în manuale, 
fără a introduce în uz blancul, apostroful, parantezele de tot 
felul, bara oblică, tot mai des utilizată în textul scris etc.

Un alt moment care trebuie luat în seamă este exac-
titatea terminologiei. în virtutea evoluţiei terminologiei, 
se întâmplă ca aceeaşi realitate în unele surse academice 
să aibă nu un nume, cum ar fi logic, ci două. Mai ales 
în cazul gramaticii, există câte 2 termeni pentru aceeaşi 
realitate (articol posesiv – articol genitival, articol demon-
strativ – articol adjectival, complement circumstanţial 
final – complement circumstanţial de scop, propoziţie 
subordonată circumstanţială de scop – propoziţie subordo-
nată circumstanţială finală etc.). Ar fi corect ca manualul 
şi curriculumul să utilizeze acelaşi termen, iar în caz de 
necesitate să apară, cu jonctivul ”sau”, al doilea termen, 
care are de asemenea o frecvenţă susţinută.

Dincolo de uzul elevilor sunt tipurile de scriere (re-
flexivă, imaginativă, funcţională, metaliterară, redactare; 
comentarea unui text liric, a unui fragment de text epic), 
strategii de lucru (prezentarea orală multimodală, etica 
redactării, originalitatea; strategii de ascultare activă, de 
concepere şi de comprehensiune a textului oral; tehnici de 
respiraţie şi control al emoţiilor; combinarea elementelor 
dicţiunii: articulaţia, emisia, respiraţia, vocea etc.), aspecte 
de analiză a textelor produse (adecvarea la temă), care sunt 
din domeniul proiectării didactice, al structurării demersu-
lui. Prin urmare, curriculumul sugerează astfel profesorului 
că acestea nu trebuie să-i scape, dar nu sunt termeni pe care 
trebuie neapărat să-i utilizeze şi elevul. la fel, termenii din 
domeniul operaţiilor intelectuale, al conceptelor inerente 
comunicării (clasificare, reformulare, repetare, conectori 
pragmatici; fapt, opinie) ţin de organizarea demersului şi 
analiza procesului, de comunicarea didactică. Termenii 
sunt necesari în vocabularul activ al elevului, cel puţin 
pentru realizarea exactă a diverşilor itemi. Pus în faţa unei 
sarcini pe care o realizează independent, elevul să nu fie 
nevoit să întrebe ce e fapt, opinie, reformulează etc. în 
acest context, ar trebui să existe două liste transdiscipli-
nare de termeni, care vor include: operaţiile intelectuale 
pe care trebuie să poată să le realizeze la diferite materii 
elevul, fără a (se) întreba ce înseamnă şi cum se efectuează 
acest proces, eventual, trebuie să cunoască algoritmul şi 
produsele, tehnicile, metodele de lucru.

Prima listă ar include o parte substanţială din taxo-
nomia lui Bloom, verbe din taxonomiile lui Dave şi kra-
thwohl [3, pp. 63-64], mai ales neologice, care presupun 
operaţii complexe şi specifice, nu ne referim aici la a scrie, 
a citi, a aduna, a calcula, ci la verbe precum a relaţiona, 
a corela, a generaliza, a valida, a estima etc. Algoritmul 
realizării operaţiei de a estima sau a valida va trebui 
transmis şi exersat la diferite discipline, cu specificarea 
modului de aplicare la materiile concrete. lista a doua va 

include tipurile de produse posibile, incluzând tipurile de 
texte şi discursuri, componentele lor, tehnicile uzuale de 
lucru. Este practica unor ţări de a stipula prin curriculum 
ce tehnici de gândire critică trebuie să poată utiliza inde-
pendent elevul, ceea ce permite formularea unor sarcini 
de evaluare de genul: Examinează afirmaţia... completând 
graficul T cu minimum 4 argumente. Majoritatea curri-
cula 2019 recunoaşte necesitatea de a promova gândirea 
critică: ”Paradigma constructivistă a proiectării didactice 
plasează elevii în centrul învăţării, mobilizând cunoştinţe-
le lor anterioare, conducând spre elaborarea unui context 
de învăţare propriu; se postulează că elevul îşi construieşte 
propria interpretare a informaţiilor şi a situaţiilor cu care 
se confruntă, iar învăţarea se desfăşoară prin cooperare, 
elevii realizând proiecte autentice motivante, stimulative. 
Perspectiva constructivistă consideră gândirea critică 
ca nucleu al procesului de predare-învăţare. Rolul pro-
fesorului este de organizator, facilitator, antrenor, ghid, 
coordonator, moderator, consilier” [2, p. 96].

Sugestiile metodologice, activităţile de învăţare includ 
denumirile unor tehnici interactive populare, unele dintre 
acestea fiind din seria celor canonice pentru dezvoltarea 
gândirii critice: brainstorming, clustering, diagrama 
Venn, pânza discuţiei, controversa constructivă, contro-
versa academică, colţuri, discuţia ghidată [2, p. 124].

Termenii din domeniul interdisciplinarităţii şi trans-
disciplinarităţii, trecuţi în curriculum, ar trebui să-şi 
găsească un suport în conţinuturi, ca să nu rămână doar 
o declaraţie frumoasă. Astfel, în cl. v apare Imagini 
muzicale şi literare. Conţinuturile curriculare nu prevăd 
familiarizarea cu noţiunea de imagine literară, nici în 
clasa v, nici mai târziu în anii de gimnaziu, cele de la 
educaţia muzicală abordează imaginea muzicală în clasa 
vII, or, lucrurile sunt incoerente.

În concluzie: Aria curriculară, prin disciplina Limba 
şi literatura română la etapa gimnazială, tradiţional, 
introduce în uzul elevilor în fiecare clasă zeci de termeni 
din domeniul filologic, unii cu vechime în demersul 
didactic, alţii moderni şi care reclamă elaborarea/experi-
mentarea/aplicarea unor noi strategii de abordare. Pentru 
exactitate şi claritate, curriculumul trebuie să prezinte la 
unităţile de conţinut termenii care urmează să fie asimi-
laţi şi alte două liste de termeni, transdisciplinari, care 
vor include operaţiile intelectuale, produsele rezultate 
şi tehnicile aplicabile.
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culare actuale şi asupra impactului proiectat/resimţit de beneficiarii-cheie – elevii. De asemenea, autorii sugerează unele modalităţi 
de ameliorare a cercetărilor empirice ale practicienilor, dar şi a prestaţiei profesionale a acestora, în ansamblu.

Cuvinte-cheie: proiect de cercetare, limba şi literatura română, disciplină şcolară, didactică, curriculum, elevi, profesori.

Abstract: The study presents the results of a short qualitative research based on the latest attestation session of Romanian 
Language and Literature teachers (the final stage). The research projects of the practitioners are analyzed from a didactic per-
spective, with special attention being paid to the observance of current curricular requirements and the impact projected/felt by 
the key beneficiaries – the students. The authors also suggest a number of ways to improve the empirical research of practitioners 
as well as their professional performance as a whole.

Keywords: research project, Romanian Language and Literature, school subject, didactics, curriculum, students, teachers.

INTRoDuCERE
Didactica limbii şi literaturii române (DllR) rămâne o permanenţă pe agenda dezvoltării profesionale a cadrelor 

didactice de profil de la toate treptele de şcolaritate, dar şi a altor actori educaţionali interesaţi. în contextul pledoariei 
pentru profesia de cadru didactic, considerăm oportun demersul dat care are ca finalitate ameliorarea practicii educaţi-
onale, dar şi calitatea prestaţiei pedagogice, în ansamblu. Aşa cum disciplinei cu nr.1 în Planul-cadru din învăţământul 
general nu i s-a schimbat niciodată statutul oficial important în contextul educaţional de la noi, timpul de învăţare afectat 
şi ponderea sa curriculară se impun categoric în mediul academic şi cultural. Dimensiunile filologică şi didactică ale 
paradigmei pedagogice DllR merg mână în mână, iar dezechilibrul cauzat de rolul prioritar al uneia şi de şubrezirea 
sensului alteia poate să profaneze sau să diminueze calitatea predării-învăţării-evaluării, dar şi achiziţiile intelectuale şi 
culturale, formaţia valorică şi pragmatică a beneficiarilor-cheie. în studiul de faţă, ne vom focaliza atenţia pe rezultatele 
pragmatice ale ultimei proceduri de evaluare/atestare a cadrelor didactice la nivel republican, pentru confirmarea şi 
conferirea gradului unu şi superior, cu accent pe cercetările metodice efectuate de practicieni.

Concepută pe principiul unităţii sistemice, atestarea cadrelor didactice este o componentă de primă importanţă 
pentru asigurarea calităţii în educaţie. Prin atestare, ca demers unitar la nivel conceptual-normativ, ştiinţific şi 

metodologic, se pot obţine informaţii utile în vederea 
introducerii schimbărilor în domeniul formării continue, 
cel al motivării şi stimulării cadrelor didactice pentru do-
bândirea de performanţe. Eficienţa procesului de atestare 
se cuantifică, evident şi prioritar, în funcţie de calitatea 
Regulamentului respectiv, de calitatea şi moralitatea 
resursei umane implicate în procesul de evaluare.

Dincolo de surplusul la salariu, atestarea cadrelor 
didactice reprezintă, prin definiţie, un test al maturităţii 
profesionale. E o normă regulamentară că gradul didactic 
unu şi superior nu sunt trepte obligatorii de luat şi, dacă 
profesorul are cu adevărat o experienţă convingătoare, 
dacă posedă abilităţi de a elabora o lucrare ştiinţifico-
metodică sau un raport de autoevaluare, e cazul să-şi 
disemineze experienţa profesională la nivel republican, 
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într-un cadru motivaţional propice.
Sesiunea 2020 de atestare a cadrelor didactice de 

specialitate a fost una de tip experimental ca organizare 
şi inovativă ca intenţie, în virtutea pandemiei. Formula 
online la care a apelat MECC a întrunit în şedinţe comune 
profesori cu diferit nivel de pregătire didactică şi filologi-
că, dar care s-au raportat la standardele unice de referinţă 
ale educaţiei lingvistice şi literar-artistice pe dimensiunea 
curriculară de gimnaziu şi liceu. Fiecare după cum şi-a 
construit discursul, aşa au variat prezentările produselor 
didactice, care au confirmat, în bună parte, nivelul adecvat 
al profesorului actual de limba şi literatura română/llR. 
vom preciza că pragmatica predării a guvernat în discur-
surile pedagogice lansate în regim online, care a acţionat 
uneori în detrimentul axiologiei filologice a disciplinei. 
Astfel, membrii Comisiei de evaluare au avut prilejul dis-
cernerii facile între competenţă şi excelenţă. Răspunsurile 
în cadrul Interviului de performanţă au conturat tabloul 
realităţii veridice a procesului educaţional la disciplină în 
planul abilitării curriculare.

RECONFIGuRăRI CONCEPTuALE ŞI 
METODOLOGICE

Conform cu art. 11, p. 2. din Codul educaţiei al Repu-
blicii Moldova, cele mai importante competenţe-cheie pe 
care le urmăreşte educaţia, prin DllR, sunt, în principal: 
competenţele de comunicare în limba română; competen-
ţele de exprimare culturală şi de conştientizare a valorilor 
culturale; competenţa de a învăţa să înveţi; competenţe 
sociale şi civice şi competenţe digitale (selectarea şi 
prioritizarea ne aparţine). Toate acestea creează un cadru 
teoretic şi metodologic cuprinzător şi deschis abordărilor 
la zi atât pedagogice, cât şi lingvistice şi literare, orientând 
practicianul să proiecteze şi să desfăşoare un demers 
didactic echilibrat din punct de vedere conceptual.

Trecerea de la didactica tradiţională la cea postmo-
dernă evidenţiază şi evoluţia conceptului didactică, care 
surprinde deschiderile şi semnificaţiile ample pe care le-
au căpătat de-a lungul timpului procesele fundamentale 
(predarea, învăţarea, evaluarea), actorii principali (elevul 
şi profesorul) şi însăşi conceptul proces de învăţământ. 
Pe de o parte, apare necesitatea adaptării instrumentaţiei 
şi educaţiei la ritmul rapid al dezvoltării societăţii, iar 
pe de altă parte, analiza posibilităţilor de care poate 
dispune omul pentru această adaptare. Simpla instruire, 
dezvoltarea cunoştinţelor, implementarea rigidă şi fixă a 
unor informaţii nu mai pot fi considerate astăzi finalităţi 
educaţionale, ci o atitudine flexibilă, ce implică libera 
imaginaţie şi creativitatea – atât de necesare în adaptarea 
individului la noi condiţii de existenţă [19, p. 12].

Prin urmare, didactica modernă este solicitată, ba 
chiar impusă să răspundă provocărilor multiple ale ştiinţei 
de specializare şi bunelor practici din domeniu, pentru a-şi 
asigura viabilitatea epistemologică şi a dovedi în perma-

nenţă necesitatea, utilitatea şi atractivitatea disciplinelor 
predate în învăţământul general. Didactica limbilor pare 
să fie una din variantele disciplinare cu cel mai dezvoltat 
„spirit de receptivitate” la inovaţiile omului modernizat 
şi armonios dezvoltat, doritor de a asimila cât se poate de 
rapid şi eficient limbile. în acest context, didactica limbi-
lor este nevoită să reacţioneze la schimbarea continuă şi 
dinamică a noilor tehnologii de comunicare şi informare, 
la evoluţia fluctuaţiilor socioeconomice interminabile, la 
managementul interculturalului şi, cu atât mai mult, la me-
tamorfozele educaţionale de ordin curricular (asigurarea 
evoluţiei pozitive a parcursului educaţional, revizuirea sis-
tematică a politicilor curriculare, conformarea la cerinţele 
educatului); teleologic (reorientarea finalităţii educaţiona-
le, revizuirea principiilor şi obiectivelor educaţionale în 
formarea/dezvoltarea fiinţei umane, problema dominantei 
educaţionale, recentrarea pe elev şi pe competenţe, sta-
bilirea şi formarea tipurilor de competenţe în didactica 
limbilor, identificarea standardelor educaţionale); meto-
dologic (ajustarea metodelor de predare la noile cerinţe, 
diversificarea şi modernizarea acestora, identificarea 
produselor finale şcolare); tehnologic (activităţi şi opor-
tunităţi de învăţare, procedee, mijloace, metode, tehnici, 
forme de predare-învăţare-formare-evaluare); axiologic 
(formarea în bază de valori educaţionale, lingvistice, in-
terculturale, civice, motivarea în formarea competenţelor 
lingvistice) etc. [13; 15; 16].

Strategiile didactice moderne accentuează importanţa 
multiplicării experienţelor pozitive din activitatea la clasă 
şi impun extinderea spaţiului de intervenţie în procesul edu-
caţional curricular, în scopul valorificării tuturor valenţelor 
educative ale conţinutului învăţării în interesul superior al 
elevului. Spre deosebire de alte materii de studiu, focalizate 
asupra unor zone de cunoaştere bine conturate şi omogene, 
llR se defineşte, în opinia Panfil A. [17, p. 8], printr-un 
corp de cunoştinţe compozit, cu referenţi teoretici atât în 
studiile de limbă, cât şi în cele de literatură. în plus, în 
ultimul timp, disciplina şi-a lărgit câmpul dincolo de ariile 
cunoştinţelor produse în mediul ştiinţific; astfel, curricula 
şcolare, structurate după modelul constructivist, fixează, 
printre obiectivele prioritare, iniţierea elevilor într-o serie 
de practici lingvistice specifice societăţii actuale.

în aspectele de modernizare a didacticii disciplinei 
date se înscrie viziunea integratoare, care presupune: (a) 
analiza finalităţilor studiului disciplinei din perspectiva 
imperativelor postmoderne; (b) selectarea, din domeniile 
de referinţă, a unor orientări compatibile şi inovatoare; (c) 
elaborarea unei metodologii de învăţare în acord cu exigen-
ţele şcolii şi, mai mult, în acord cu „spiritul timpului”.

în linii mari, în etapa anterioară, studiul disciplinei a 
urmărit să formeze un orizont cultural compus din cât mai 
multe cunoştinţe. Domeniile vizate erau limba standard, 
văzută ca set de reguli coercitive, şi literatura, înţeleasă 
ca şir al creaţiilor legitimate estetic şi/sau ideologic. Ideea 
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de regulă, de canon, de reprezentativ era deci înscrisă în 
tiparul configurativ al disciplinei. Prezenţa acestei viziuni 
supraordonate a condus, în domeniul studiului literatu-
rii, la impunerea perspectivei istorice şi a modelelor de 
analiză tematică şi structurală, iar în domeniul studiului 
limbii – la o abordare de tip structural, care însă viza cu-
noaşterea teoretică a sistemului limbii. Modelate în acest 
cadru, strategiile de predare-învăţare s-au definit printr-
un caracter preponderent directiv şi analitic. Reţinem, în 
acest sens, algoritmii analizei gramaticale şi tiparul rigid 
al analizei de text sau al compunerii „libere” cu plan 
prestabilit. Spre deosebire de etapa precedentă, reforma 
actuală mută accentul de pe asimilarea de cunoştinţe pe 
formarea de competenţe, atitudini, comportament. Tră-
săturile distinctive ale disciplinei sunt acum deschiderea, 
extinderea, de-canonizarea, „de-şcolarizarea”. Formarea 
integrată la care axiotica disciplinei face apel presupune 
plasarea elevului în centrul activităţii de predare-învăţare 
şi ancorarea acesteia în domenii de referinţă noi. Aici se 
au în vedere, în primul rând, elementele de pragmatică 
lingvistică. Termenii-cheie ai acestor orientări sunt „utili-
zarea”, „practicarea” „actul”, „procesul”, care subliniază 
prezenţa subiectului implicat în lectură sau interpretare şi 
permit conturarea unor noi tipuri de abordare didactică.

Printre cerinţele aplicării curriculumului modernizat 
este implementarea didacticii studiului integrat, princi-
piile sale incluzând atât principiul dezvoltării inteligenţei 
verbale, cel al calităţii, al relevanţei, cât şi principiul 
ilustrativităţii, care, aplicat cu discernământ, contribuie 
la dezvoltarea inteligenţei spaţio-vizuale şi la formarea 
gândirii structural-sistematice [4, p. 20]. Este vorba de 
utilizarea unor imagini, desene, scheme, tabele etc. în 
studierea textelor literare şi nonliterare, pentru dezvoltarea 
competenţei de comunicare, dar şi de elaborare a unor ase-
menea produse în procesul de predare-învăţare-evaluare.

Edificându-se pe principiile generale ale didacticii, în 
special pe cele ale glotodidacticii, abordarea integrativă a 
disciplinei se reflectă şi la faptul interdependenţei dintre 
educaţia lingvistică şi cea literar-artistică, care facilitează 
perceperea textului literar şi nonliterar şi contribuie la pro-
ducerea diferitelor texte, solicitate în situaţiile de învăţare, 
dar şi necesare în viaţa de după absolvirea şcolii. Extinderea 
diapazonului textelor pe care le citeşte şi le rosteşte/scrie 
omul contemporan şi diversitatea actelor de comunicare, 
chiar şi pentru persoanele care nu au o profesie ce le-ar obli-
ga să o facă, implică numeroase procese intelectuale, care 
trebuie să se soldeze nu cu reproducerea informaţiilor sau 
cu analiza gramaticală a textului, ci cu prestanţa adecvată 
a cititorului/vorbitorului/scriitorului în toate situaţiile de 
viaţă, când ar trebui să acţioneze autonom [4, p. 16].

O altă trăsătură distinctivă a modernizării studiului 
disciplinei o constituie modalitatea predominantă de în-
văţare, şi anume învăţarea sintetică [17, p. 9]. Prin aceasta 
se au în vedere două aspecte. Primul se referă la contextele 

diferite în care are loc învăţarea (mediul şcolar şi mediul 
extraşcolar), iar cel de-al doilea vizează modul în care se 
dezvoltă competenţele lingvistice în mediul şcolar. Spre 
deosebire de alte discipline, studiate aproape exclusiv 
în şcoală, limba maternă (prima limbă, cum este numită 
adeseori) se învaţă mai întâi în mediul familial/natural; 
aici învăţarea se produce în afara oricăror intervenţii 
sistematice, urmând un proces lent, de impregnare şi 
construcţie, proces actualizat şi rafinat continuu prin „baia 
de limbă”. la intrarea în şcoală, elevul are o competenţă 
lingvistică iniţială, ce urmează a fi dezvoltată prin orele 
de limbă română, competenţă pusă în act atât la celelalte 
materii de studiu, cât şi în mediul extraşcolar. Dezvol-
tarea acesteia poate fi realizată prin scenarii didactice 
distincte, structurate în funcţie de orientarea curriculară: 
ele pot viza abordarea limbii ca obiect de studiu în sine 
şi/sau abordarea limbii ca instrument de comunicare. Dar, 
indiferent de viziunea asupra limbii, caracterul sintetic 
rămâne o constantă a învăţării limbii materne, prezentă 
însă în economia disciplinei, în proporţii diferite. Aspec-
tele urmărite prioritar sunt corelarea cunoştinţelor despre 
limbă cu activităţile de comunicare globală şi realizarea 
progresiei la nivelul celor două niveluri ale învăţării. Dacă 
la nivelul asimilării cunoştinţelor se perpetuează tiparul 
tradiţional al organizării concentrice, la nivelul practicării 
limbii pedagogia propune un model în spirală – el constă 
în reinvestirea cunoştinţelor de limbă şi a experienţelor 
lingvistice anterioare în experienţe noi şi, în consecinţă, în 
dezvoltarea şi cizelarea continuă a capacităţilor elevilor.

valoarea activităţii educaţionale rezidă în extinderea 
reflecţiei dincolo de spaţiul materiei de studiu, înspre 
realitatea pe care limba şi literatura o reprezintă, realitate 
care, pentru a deveni familiară, pretinde o privire depăr-
tată, interogativă şi mobilă. Cadrul în care o astfel de 
privire se poate contura şi antrena îl reprezintă secvenţele 
centrate asupra unor teme menite să provoace şi să extin-
dă înţelegerea. în felul acesta, ora de limbă şi literatură 
română se poate apropia de funcţia esenţială a învăţării 
şi aprofundării maternei – aceea de a aduce lumea mai 
aproape, de a o face să dureze într-o ordine spirituală.

limba este, fără îndoială, instrument şi mediu al dez-
voltării capacităţii de înţelegere a lumii, fapt reflectat în 
curricula şcolare în două moduri: direct, prin competenţe 
globale (generale) ce vizează dezvoltarea înţelegerii, şi 
indirect, prin competenţe punctuale (specifice) ce urmăresc 
formarea competenţei lingvistice şi culturale. Orientarea ce-
lei din urmă este determinată, în primul rând, de exigenţele 
sociale ale vremii şi de caracteristicile psihopedagogice ale 
elevilor. Un rol important în structurarea competenţelor îl 
joacă şi instituţiile culturale ale epocii sau, mai exact, vi-
ziunea pe care o propun asupra limbii şi literaturii. Aşa se 
explică majoritatea modificărilor de perspectivă conturate 
în curriculumul actual. Accentele cad acum asupra limbii, 
ca instrument de comunicare, şi asupra culturii, ca o rea-
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litate plurală şi deschisă. însă reorientarea nu este absolut 
radicală; regulile şi modelele continuă să fie prezente, dar 
sunt integrate într-un orizont mult mai larg, în care coexistă 
niveluri diferite ale limbajului şi tipuri diferite de texte.

Actualmente, metodologia limbii şi literaturii române 
nu mai poate avea statutul de simplă ramură a didacticii 
generale, deoarece conţinutul şi aria ei de cuprindere s-
au îmbogăţit considerabil, incluzând întregul proces de 
predare, dar şi de învăţare a obiectului, proces văzut ca o 
activitate organizată, în cadrul căreia elevul dobândeşte 
competenţe şi îşi formează capacităţi intelectuale şi morale. 
Metodologia este o disciplină de frontieră între ştiinţa de 
specialitate şi cea psihopedagogică. Menţionăm că meto-
dologia în didactica limbilor şi literaturilor materne este 
o noţiune care reflectă şi problema schimbării: problema 
raţională a schimbării, care indică de ce se schimbă me-
todologia, de ce nu este una imuabilă; problema generală 
a schimbării, ca o problemă condiţională (în ce condiţii 
se pot produce schimbări metodologice); problema evo-
lutivă a schimbării metodologice; problema raţionalităţii 
schimbării metodologice, deoarece metodica se schimbă 
pentru că se face continuu prin activitatea educaţională sau 
fiindcă este practicată, iar profesorul dispune de ea pentru 
a-şi materializa libertatea profesională. în lucrarea sa de 
referinţă, F. Sâmihăian [18, p. 13] menţionează faptul că 
abordarea actuală a didacticii limbii şi literaturii române 
trebuie să ţină seama de realităţile cu care se confruntă 
profesorii: o generaţie „digitală”, extinderea noţiunii 
literaţie şi a modalităţilor în care poate fi dezvoltată etc. 
Cercetările privind studiul limbilor şi literaturilor materne 
în şcoală au devenit, în ultimii ani, din ce în ce mai diverse 
şi mai nuanţate. Acest aspect, influenţat de noi perspective 
asupra cunoaşterii, de impactul noilor media şi al noilor 
tehnologii, are consecinţe asupra scopurilor şi conţinuturi-
lor disciplinei. O provocare majoră, în opinia cercetătoarei, 
este necesitatea de a conceptualiza într-un mod coerent şi 
holistic finalităţile procesului educativ, având în vedere 
expansiunea şi dinamica schimbărilor din domeniul cu-
noaşterii. Astăzi nu mai este adecvată o perspectivă ato-
mizată asupra cunoaşterii. De aceea, tendinţele europene 
merg spre identificarea domeniilor-cheie ale cunoaşterii şi 
stabilirea competenţelor necesare, care pot oferi deschideri 
pentru formarea unei personalităţi armonioase.

vorbind despre paradigmele llR (literar-grama-
ticală, dezvoltării personale, comunicativă şi comu-
nicativ-utilitară), F. Sâmihăian constată că, deşi unele 
paradigme devin dominante la un moment dat, cele 
vechi nu dispar neapărat, ci pot fi concurente puternice 
ale celor dominante. Pentru abordarea didacticii nova 
în viziunea pe care o promovăm, relevant este lărgirea 
conceptului text; textele recomandate a fi studiate în 
programele europene aparţin atât literaturii de ficţiune, 
cât şi textelor nonficţionale (texte de graniţă, articole, 
texte ştiinţifice sau „texte” aparţinând altor arte, texte 

multimodale, prezente în mass-media etc.). Drept urmare 
a diversificării textelor şi a lărgirii noţiunii literaţie, com-
petenţele de comunicare recomandate de curriculum de-
vin mai complexe şi mai nuanţate: lectura imaginii este 
adesea asociată lecturii textelor. Scrierea prin folosirea 
diverselor forme de reprezentare este o altă competenţă, 
adăugată în multe programe europene.

F. Sâmihăian subliniază că, pe parcursul ciclului 
superior al liceului, prin disciplina LLR se urmăreşte 
consolidarea competenţelor de comunicare ale elevilor, 
indispensabile în lumea contemporană, pentru orice tip 
de activitate profesională. O notă specifică acestui ciclu 
de şcolaritate este dezvoltarea competenţei culturale, 
ceea ce implică un demers de contextualizare istorică şi 
culturală a fenomenului literar. De asemenea, se urmăresc 
valori şi atitudini care să contribuie la formarea unei 
personalităţi autonome a elevilor, capabile de discernă-
mânt şi de spirit critic, apte să-şi argumenteze propriile 
opţiuni, dotate cu sensibilitate estetică, având conştiinţa 
propriei identităţi culturale şi manifestând interes pentru 
varietatea formelor de expresie [18, p. 58].

Perspectiva comunicativ-funcţională introdusă în 
cadrul curricular are următoarele avantaje: structurează 
pe alte principii domeniul disciplinei LLR, guvernând 
într-un fel celelalte domenii şi realizând, în acelaşi timp, 
conexiuni permanente cu acestea sau zone de intersectare; 
deschide şcoala spre viaţă, spre realitate, dezvoltându-le 
elevilor competenţe şi ajutându-i să-şi clarifice propriile 
valori şi atitudini, pe care le pot activa în experienţa lor 
cotidiană prezentă şi viitoare [18, pp. 63-64].

Este important şi faptul că generaţiile actuale trebuie să 
se „alfabetizeze” în domeniul a ceea ce specialiştii numesc 
noile literaţii. Şcoala nu poate ignora acest domeniu; un 
argument elocvent în acest sens este faptul că o noutate a 
cadrului de referinţă propus de PISA în 2009 şi 2018 este 
chiar includerea lecturii textelor digitale. Revenind la 
cauzele crizei lecturii literare, accentuăm că nu sunt doar 
cele pe care le auzim invocate mereu, şi anume concurenţa 
creată de explozia mĳloacelor de informare şi destindere 
(televizor, internet, presă scrisă etc.), ci şi altele, legate de un 
clivaj între lectura şcolară şi lectura privată. Este o situaţie 
comună nu doar pentru realitatea din şcolile noastre, ci şi 
din alte sisteme de învăţământ. Ceea ce propune şcoala în 
domeniul lecturii pare mai curând un contract, o obligaţie 
pe care elevii şi-o asumă sau nu, decât o punte spre lec-
tura privată, lectura de plăcere sau spre lectura, să zicem, 
funcţională, cea de care au nevoie în viaţa de zi cu zi [18, 
p. 268]. Astfel, competenţa de lectură presupune a înţelege, 
a folosi, a reflecta şi a se implica în lectura textelor scrise, 
pentru a-şi atinge scopurile, pentru a-şi dezvolta cunoaş-
terea şi potenţialul şi pentru a participa activ în societate. 
Aşadar, lectura este un proces complex care nu se petrece 
la vedere. Un profesor care ştie ce operaţii mentale pot 
fi realizate pe parcursul lecturii îşi va susţine elevii să-şi 
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construiască strategii de lectură care îi vor ajuta să devină 
cititori competenţi. Eşecurile se datorează, în principal, 
faptului că elevii care ştiu să citească nu înţeleg ceea ce 
citesc şi de ce citesc.

Domeniile vizate de curriculumul la disciplină sunt 
următoarele: structurarea, organizarea diverselor texte 
nonliterare şi literare. Competenţele specifice înscriu şi 
competenţa lectorală, care înseamnă înţelegerea, utilizarea 
textelor scrise şi reflecţia asupra lor pentru scopuri per-
sonale, pentru aprofundarea propriilor cunoştinţe, pentru 
extinderea posibilităţilor şi participarea în viaţa societăţii. 
Antrenarea proceselor mentale, în acest caz, presupune 
următoarele tipuri de sarcini: formularea temei generale şi 
a scopului cu care a fost scris textul; detectarea informaţiei 
din text; interpretarea unui fragment sau a textului în în-
tregime; reflecţia asupra conţinutului celor citite; reflecţia 
asupra formei textului [8, p. 11]. Specificul realizării El 
presupune analiza lingvistică a diferitelor tipuri de texte 
literare şi nonliterare, orientându-se spre discutarea aspec-
telor lexicale, gramaticale, stilistice, grafice; descifrarea 
aspectelor de structură /organizare lingvistică a unor texte 
artistice, publicistice şi de utilitate socială [6, p. 35].

Cadrul de referinţă al Curriculumului Naţional (2017) 
propune mai multe taxonomii ale competenţelor trans-
versale pe care se structurează noile curricula, relevante 
pentru DllR fiind cele de comunicare eficientă, aşa 
cum aria curriculară din care face parte poartă genericul 
de Limbă şi comunicare, disciplina contribuind în mod 
preponderent la educarea unei persoane ”capabile să 
comunice eficient, utilizând metode adecvate pentru a 
comunica cu ceilalţi; planificând şi selectând ideile pen-
tru a comunica; fiind flexibilă şi responsabilă în actul de 
comunicare; selectând modalităţi/mijloace de comunicare 
adecvate scopului (citire, scriere, vorbire, ascultare, semne 
şi simboluri, registre şi coduri, modalităţi de expresie 
artistică, tehnologii etc.); care recunoaşte   caracteristicile 
audienţei şi îşi adaptează metodele de comunicare pentru 
a răspunde acestora; comunică cu claritate într-o varietate 
de forme: verbal, nonverbal, paraverbal şi/sau artistic; să 
exprime idei, sentimente şi credinţe cu ajutorul mijloa-
celor estetice; demonstrează sensibilitate faţă de valorile 
estetice şi conştientizează importanţa acestora: dezvoltă 
şi utilizează criterii pentru evaluarea autenticităţii, a sub-
stanţei şi a mesajului; demonstrează o bună înţelegere a 
sensurilor şi a semnificaţiilor, a detaliilor vieţii de zi cu 
zi; participă la manifestări artistice pentru recreere sau 
dezvoltare personală etc.” [1, p. 24].

Curriculumul Naţional (2019) propune cadrul finalită-
ţilor în baza următoarelor competenţe specifice (CS) (vezi 
Diagrama 1). Opinăm, în acest sens, că, din discuţiile cu 
cadrele didactice, o bună parte înţeleg şi se străduiesc să 
le aplice la clasă, deşi recunosc că întâmpină încă anumite 
dificultăţi. Acestea se explică prin necesitatea obligatorie 
a abilitării curriculare.

Reţinem descongestionarea substanţială a listei com-
petenţelor specifice în cadrul curriculumului dezvoltat, 
ediţia 2019. Pentru comparaţie, precizăm că în ediţia an-
terioară (2010), procesul educaţional se fundamenta pe 15 
competenţe specifice la treapta gimnazială şi pe 14 la cea 
de liceu. Perspectiva integrării domeniilor specifice limbii 
şi literaturii române a făcut posibilă redefinirea acestor 
competenţe în optica promovată de politicile europene a 
studiului limbilor şi literaturilor materne.

Cs1. Perceperea identităţii lingvistice şi culturale 
proprii în context naţional, manifestând curi-
ozitate şi toleranţă.

Cs2. Participarea la interacţiuni verbale în diverse 
situaţii de comunicare orală, dovedind coezi-
une şi coerenţă discursivă.

Cs3. lectura şi receptarea textelor literare şi nonli-
terare prin diverse strategii, demonstrând spirit 
de observaţie şi atitudine creativă.

Cs4. Producerea textelor scrise de diferit tip, pe 
suporturi variate, manifestând creativitate şi 
responsabilitate pentru propria exprimare.

Cs5. Utilizarea limbii ca sistem şi a normelor ling-
vistice (lexicale, fonetice, gramaticale, se-
mantice) în realizarea actelor comunicative, 
demonstrând corectitudine şi autocontrol.

Cs6. Integrarea experienţelor lingvistice şi lectorale 
în contexte şcolare şi de viaţă, dând dovadă de 
atitudine pozitivă şi interes.

la nivel de operaţionalizare a finalităţilor de mai 
sus, dintre noutăţile cele mai importante, autorii de 
curriculum le evidenţiază, în ordinea după cum urmează: 
reliefarea cadrului valoric/axiologic transdisciplinar în 
baza profilului absolventului nivelului gimnazial de 
învăţământ ca un nou concept cu valenţe semantice de fi-
nalitate a sistemului de învăţământ, proiectat din premisa 
unităţii abordării psiho- şi sociocentriste; reformularea 
competenţelor specifice disciplinelor, evidenţiind valo-
rile şi atitudinile specifice predominante în concordanţă 
cu profilul absolventului claselor gimnaziale; asigurarea 
conexiunilor inter- şi transdisciplinare prin formularea 
unei competenţe specifice de integrare şi transfer pentru 
fiecare disciplină de studiu; redefinirea unităţilor de în-
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Diagrama 1. Ponderea curriculară a competențelor specifice LLR
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văţare, pornind de la statutul şi binomul competenţelor 
care devin un nou sistem de referinţă al finalităţilor de 
format, conţinuturile devenind mijloace de formare a 
competenţelor; [...] promovarea abordărilor curriculare 
transdisciplinare [...]; promovarea strategiilor didactice 
(inter)active, a învăţării experienţiale, a elementelor de 
învăţare prin sarcini, prin proiecte, studii de caz, în com-
binare judicioasă cu strategii consacrate pentru vârsta 
şcolară gimnazială; ca noutate absolută este introducerea 
unei competenţe distinctive, dedicată didacticii oralului. 
”Un succes al exerciţiului actual de dezvoltare curricula-
ră, care e şi cu titlu de pionierat, îl reprezintă progresia 
cognitivă, formativă şi atitudinală a competenţelor cu 
toate derivatele lor de context” [6, p. 3].

Este relevant faptul că două paradigme didactice ale 
lecturii au un rol deosebit în abordarea textului, pe care 
le promovează curriculumul actual: modelul lingvistic 
şi cel social. înţelegerea textului literar şi crearea de 
instrumente necesare acestei înţelegeri sunt scopurile 
modelului lingvistic, numit şi model analitic. Educaţia 
elevilor nu mai este în primul rând enciclopedică, ci cu 
precădere estetică, câtă vreme se urmăreşte formarea 
conştiinţei estetice a cititorilor. Concepţia educaţională 
a disciplinei include abordarea textului din perspectivă 
semiotică şi hermeneutică: identificarea şi interpretarea 
semnelor, decodarea textului, analiza, sinteza, discrimi-
narea etc. în viziune didactică, perspectiva hermeneutică 
îl ajută pe elevul-cititor să se pună în valoare atât pe 
el şi sensurile ascunse/conotate în limbajul său, cât şi 
fiinţa cognitivă, cultura lui. Elevul vorbitor/cititor, prin 
activităţi specifice de comunicare/explicare/comentare, 
va fi angajat într-un proces de interpretare a textelor lite-
rare/nonliterare, a situaţiilor de comunicare şi a propriei 
activităţi pentru formarea propriei identităţi.

Prioritatea textului în didactica disciplinei, pe de o 
parte, şi centrarea pe elev şi pe competenţe, pe de altă 
parte, evidenţiate în curriculumul precedent rămân ca 
traiecte esenţiale la nivel de abordare didactică. Aderăm 
la aserţiunile didacticienelor Tatiana Cartaleanu şi Olga 
Cosovan că, în procesul învăţământului ghidat de forma-
rea/dezvoltarea competenţelor, elevul trebuie să producă 
ceva, să sesizeze esenţa procesului, să vadă cu ochii 
proprii produsul, să înţeleagă logica demersului, iar în 
ultimă (sau primă) analiză, să priceapă de ce a învăţat sau 
continuă să înveţe materia, în cazul dat, llR [3, p. 3].

Primatul textului se manifestă, în practica didactică 
actuală la disciplină, în trei modalităţi de abordare: ca 
analiză stilistică a textelor literare; ca lectură hermeneutică 
(având drept scop o înţelegere profundă a sensurilor tex-
tului, în special a nivelului simbolic al textelor citite); ca 
analiză structurală a textului (elevii sunt deprinşi să des-
copere structura textului literar, să analizeze repertoriul 
literar, genurile şi speciile, să recunoască tema centrală a 
textului, motivele, modul de caracterizare a personajelor) 

[14, p. 98]. Abordarea se bazează pe discuţii şi reflecţii pe 
marginea textelor studiate. Profesorului i se sugerează să-i 
stimuleze pe elevi să citească printre rânduri, să descopere 
ideologia ascunsă a unor texte şi să discute deschis despre 
poziţiile morale prezentate în texte.

viziunea modernă a receptării afirmă că, de fapt, ori-
ce lectură presupune un schimb de „ideologii” între text 
şi cititor şi că fiecare cititor construieşte semnificaţiile 
textului, bazându-se pe ceea ce spune acesta, dar şi pe o 
seamă de variabile exterioare: propria înţelegere despre 
temă, cultura generală, competenţa literară, modul în 
care foloseşte strategiile de lectură, scopurile pentru 
care citeşte, starea de moment etc. Ca atare, lectura 
implică o colaborare activă a cititorului, participarea sa 
intelectuală şi emoţională la construirea semnificaţiilor 
textului. De asemenea, ea presupune un joc/o relaţie între 
obiectivitatea textului (ce spune textul în mod nemĳlocit, 
ce informaţii oferă) şi subiectivitatea cititorului (ce îi 
spune fiecărui cititor/ce înţelege fiecare cititor). Adoles-
cenţii sunt cititori gânditori şi citesc pentru a înţelege 
mai bine lumea şi pe ei înşişi, pentru a se pregăti pentru 
viaţă. Ei judecă/evaluează ideile, comportamentele pe 
care le întâlnesc într-o carte. Ei pot percepe universul 
ficţional ca pe o „re-construcţie” a realităţii. De ase-
menea, sunt capabili să-şi clarifice propria perspectivă 
asupra realităţii, care poate fi diferită de cea întâlnită în 
cărţile citite [14, p. 281]. Astfel, în ecuaţia reconfigurării 
conceptuale şi metodologice a DllR accentul epistemic 
se plasează pe cititor, nu pe text.

ASPECTE DE STuDIu EMPIRIC
Cercetarea noastră s-a desfăşurat de manieră cali-

tativă pe un lot exclusiv feminin de 79 de persoane, la 
finalul anului de studii 2019-2020. Metodele de cercetare 
utilizate au inclus studiul documentelor de politici edu-
caţionale şi al literaturii didactice; observarea, analiza 
documentelor (rapoarte de autoevaluare/lucrări metodi-
ce), convorbirea/interviul de performanţă, susţinute de 
cadrele didactice la Comisia republicană.

Conform mediului de reşedinţă, aproape o treime 
(29%) dintre profesorii care au confirmat/obţinut gradele 
didactice unu şi superior sunt din Chişinău, urmaţi de cei 
din alte oraşe/municipii, inclusiv Bălţi (20%), apoi de cei 
din mediul rural (16%) şi de colegii din centrele raionale 
(11%). Nu este nimic nou şi nici surprinzător aici, de vreme 
ce marea majoritate a liceelor sunt concentrate în capitală, 
iar şcolile mari/liceele creează, de obicei, oportunităţi mai 
mari pentru performanţe profesionale (vezi Diagrama 2). 
Ar fi de menţionat şi prestaţia profesională foarte diferită, 
pe care o evidenţiem aici doar prin menţiunile orale anun-
ţate la finalul fiecărei şedinţe online.

la capitolul Aspecte tematice/probleme cercetate 
(vezi Diagrama 3), subiectele au constituit chintesenţa 
discuţiilor din procedura de evaluare pe două dimensi-
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uni: calitatea cercetării metodice şi armonizarea elemen-
telor pedagogice cu cele filologice.

Apreciem diversitatea cercetărilor, per ansamblu, dar 
şi dominanta temelor care au avut ca laitmotiv compe-
tenţa de lectură, comunicarea orală, metodele interactive 
şi inter-/transdisciplinaritatea. Acestea, de altfel, sunt 
totalmente racordate la priorităţile curriculare, dar şi la 
necesităţile cotidiene. Ne-am dori să fie raportate şi la inte-
resele subiecţilor învăţării, pentru că un grad didactic este 
zilnic supus reevaluărilor sub ochii elevilor, care trebuie să 
beneficieze în regim continuu de instruiri calitative şi de 
educaţie aleasă. Profesorul urmează să confirme prestanţa 
filologică şi pedagogică în fiecare zi, perfor-
mând-o cu măiestrie didactică şi racordând-o 
la inovaţiile ştiinţifice şi metodologice.

Urmărind atent cuvintele-cheie din cla-
sificarea pe criteriul preferenţial a temelor 
investigate, determinăm frecvenţa compo-
nentelor didactice inerente unui astfel de 
studiu, dar ne confruntăm cu absenţa aproape 
totală a abordărilor tematice legate de zona 
axiologică a conţinuturilor lingvistice şi 
literare recomandate de curriculum. Bineîn-
ţeles, ”veşmintele psihopedagogice au fost 
îmbrăcate” pe subiecte de conţinut filologic, 
dar acestea au fost minoritare. Prioritatea 
metodelor faţă de valorificarea în fapt a con-
ţinuturilor lingvistice şi literare acţionează defavorabil 
specificului filologic al disciplinei. Deşi suntem adepţii 
pedagogiei interactive cu multiplele ei avantaje de 
educare a comunicării, a gândirii critice şi creative etc., 
totuşi nu putem să trecem cu vederea marele absente 
conţinutiste din grila de probleme cercetate în cadrul 
atestării pedagogice: predarea-învăţarea-evaluarea in 
profundis a foneticii, lexicului, morfologiei, sintaxei, 
punctuaţiei, stilisticii, apoi tratarea mesajelor valorice, 
a esteticului personajelor, speciilor, curentelor literare 
etc. din palmaresul axiologic al literaturii române şi 
universale.

Trecerea în revistă a algoritmului tehnicilor de gândire 
critică, însoţite de exemple sumare şi de analize insigni-
fiante, nu este suficientă şi nici relevantă pentru scopul 
evaluării performanţelor profesionale. Orice cercetare îşi 
propune să soluţioneze, în contextul atestării, probleme de 
DllR nu prin metode/tehnici în sine, ci prin instrumente 
valorice aplicate adecvat şi echilibrat pe conţinuturi de 
limbă şi de comunicare, de teorie literară şi/sau de lite-
ratură/texte recomandate. Redundanţa instrumentelor 
aplicate, reluarea pe linie a aceloraşi teme, lansarea 
cu erori a discursurilor impun aplicarea practicilor de 
mentorat în raport cu fiecare candidat care pretinde la 
standardul gradului didactic şi perfecţionarea competenţei 
oratorice a acestora. Candidatul la atestare trebuie ghidat 
temeinic. Tema aleasă arată frumos şi interesant doar pe 

hârtie. Drama se dovedeşte a fi cu atât mai mare, cu cât 
la aceeaşi temă, fără variaţii, se pot prezenta mai mulţi 
profesori. Cu regret, dacă unii profesori obţin gradul 
didactic, ei nu se mai ocupă de cercetare. O denotă clar 
bibliografia. Să zicem, a susţinut atestarea în anul 2020. 
însă când îi examinezi lista de surse, vezi că cele mai noi 
dintre ele datează din 2006. Din listă lipsesc curriculumul 
şi manualele. Iar instituţia doar aplică ştampila, nu prea 
studiază ce se află la baza lucrării (sau a raportului). însă 
anume acestea demonstrează capacitatea, discernământul 
profesorului, chiar şi simţul măsurii. Şi interviul de perfor-
manţă oferă solicitantului oportunitatea de a-şi demonstra 
opţiunile profesionale., dar acesta nu trebuie transformat 
într-un examen de psihopedagogie. întrebările au derivat 
din declaraţiile şi afirmaţiile celui intervievat.

Acurateţea cercetărilor şi corectitudinea textelor 
elaborate lasă de dorit la o bună parte dintre profesori, 
pornind de la argumentarea succintă, măcar printr-o 
frază la fiecare componentă, a actualităţii/necesităţii 
cercetării, enunţarea problemei şi continuând, în ordine 
logică, cu obiectivele (3-5 max.), metodele utilizate (de 
cercetare, nu de predare sau învăţare), lotul de subiecţi 
(scurtă caracterizare), experimentul cu cele 3 etape 
clasice – de constatare, formare şi control – şi, în ultimă 
instanţă, câteva concluzii şi recomandări.

Cotele procentuale ale gradelor didactice spre care au 
aspirat/obţinut (conferire gr. 1 – 80%, gr. sup. – 7%) şi pe 
care le-au confirmat profesorii (gr. 1 – 4%, gr. sup. –  9 %) 
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Diagrama 3. Teme preferate cercetate
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s-au distribuit neuniform. Majoritatea au reuşit să le justifice 
prin rezultatele dobândite, dar şi prin prestaţia manifestată, 
în pofida provocărilor tehnice pe care le-au avut în acest 
memorabil an de criză pandemică.

CONCLuzII, PROPuNERI ŞI PERSPECTIVE
Schimbările începute în procedura de atestare a 

cadrelor didactice sunt pe deplin justificate. Cercetarea 
pedagogică însă nu poate să dispară, proiectele de cer-
cetare a unor probleme şi încurajarea/promovarea cer-
cetărilor-acţiune, în care să se vadă clar problema pusă 
şi soluţionată, metodele aplicate şi rezultatele/produsele 
obţinute vor rămâne, căci practica pedagogică urmează a 
se ameliora continuu, inclusiv prin astfel de contribuţii. 
Elevii, beneficiarii-cheie ai eforturilor pedagogilor, sunt 
cei în măsură să evalueze calitatea gradelor obţinute de 
dascăli, prin impactul de durată asupra evoluţiei lor, 
ca vorbitori culţi şi cititori avizaţi. în opinia noastră, 
contează foarte mult atitudinea profesorului faţă de 
produsul muncii sale intelectuale. Dacă acesta e stăpân 
pe competenţele lui, va demonstra oricând că în didac-
tică există teren viran atât de larg, încât e suficient loc 
pentru o investigaţie pedagogică, din care elevii pot ieşi 
cu câştig, iar cadrul didactic – cu satisfacţia morală de a 
pretinde la un grad didactic. Trebuie doar să poată vorbi 
cu pasiune despre ceea ce face. Iar comisia îi va aprecia 
strategia aplicată, experimentul pedagogic realizat.

îi sugerăm profesorului să aibă grijă permanentă de 
lecturi, să le vadă mereu şi insistent cu ochii proprii, să 
nu preia masiv din surse. Succesul nu se rezumă doar la 
proiecte didactice. Pretendentul la grad trece prin sine 
(şi prin elevii săi) ceea ce afirmă, iar eventualele erori 
comise de „calculatorul” neatent vor fi corectate de 
autor cu mult înainte de prezentarea experienţei în faţa 
comisiei. Totul trebuie să fie clar şi bine pus la punct, 
aşa încât atunci când lucrarea sau raportul sunt citite de 
un profesor de acelaşi calibru, acesta să poată aplica cu 
uşurinţă ceea ce a rezumat competitorul. Deşi comisia nu 
întreabă „chiar din senin”, ci doar în raport cu prezentarea 
sau lucrarea, în multe situaţii interviul face să crească, în 
ochii tuturor, omul şi calitatea prezentării. E momentul 
hotărâtor când se declară: admis.

Pentru că gradul didactic nu trebuie să devină o 
povară, ci o virtute, paradigma atestării, consemnată de 
noul Regulament de atestare a cadrelor didactice din 
învăţământul general, profesional tehnic şi din cadrul 
structurilor de asistenţă psihopedagogică, le oferă 
profesorilor oportunităţi de a-şi satisface necesităţile de 
dezvoltare a competenţelor profesionale şi individuale. 
Normele de evaluare, care după aprobare vor deveni 
document, reflectă tendinţele de bază în determinarea 
excelenţei profesional-pedagogice în postmodernitate; 
sunt prietenoase cadrului didactic; stimulează calitatea 
resursei umane în perspectiva strategică de dezvoltare 

a sectorului educaţional prin investiţie în oameni; de-
mocratizează şi descentralizează procesul de evaluare a 
competenţelor ştiinţifice, didactice şi psihopedagogice; 
pun în valoare pedagogul; creionează profilul unui ca-
dru didactic angajat plenar în viaţa de zi cu zi a şcolii; 
promovează practicile de succes în domeniu; insistă 
pe obiectivitate şi imparţialitate evaluativă; instituie 
premise pentru integrarea cu succes în comunitatea 
educaţională locală, regională şi/sau republicană; asigură 
şanse egale de afirmare a competenţelor profesionale tu-
turor pedagogilor din sistem; justifică racolarea tinerilor 
specialişti pentru activitatea pedagogică; impulsionează 
creativitatea şi dau o notă managerială distinctă princi-
piului transparenţei procesuale şi decizionale.
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educaţia: provocări de ieri, provocări de azi

Afirmam cu câţiva ani în urmă că o viziune corectă limpezeşte scopul, oferă sens şi ne dă puterea de a ne depăşi pe noi înşine. 
Dat fiind faptul că educaţia include o paletă atât de largă de fenomene diverse, pe nimeni nu-l mai surprinde faptul că tot ce se 
întâmplă aici este corelaţionat în interesul timpului actual, care, cu fiecare zi, devine tot mai actual. Nu în zadar vorbeam despre o 
pedagogie transprezentă, care „vede ştiinţific” cum pot fi soluţionate problemele lui „mâine” pentru a oferi şansa creşterii fiinţei 
umane ca om, care se manifestă prin valorizarea „în azi” a ordinii în multiplele sale aspecte de ieri. Actualmente, interpretarea, 
reformarea şi resemnificarea devin elementele cele mai importante în domeniul educaţiei. Din această perspectivă, educaţia 
din Republica Moldova are o bună şansă de supravieţuire într-o lume ce se află într-o întrecere accelerată, deoarece realizează 
un învăţământ stabil şi la un nivel destul de bun în ceea ce priveşte răspunsurile la nevoile socio-culturale şi economice. Mai 
rămâne ca obiectiv de a fixa un punct de echilibru între idealul educaţional şi constrângerile realităţii. Nevoia de a înţelege 
prezentul este la fel de importantă ca şi nevoia de a proiecta viitorul.

în prezentul educaţiei devine tot mai vizibilă cultura responsabilizării celor care o realizează, deoarece aceştia lucrează nu 
doar pentru a asigura succesul elevului, ci şi pentru a însemna ceva în societate. în educaţie, noi păşim cu salturi în mileniul 
inteligenţei holistice şi al integralizării, în care facem diverse alegeri şi încercăm să trăim consecinţele acestor alegeri. Azi 
schimbările cotidiene devin o realitate aproape inevitabilă. Paradigma integralistă a educaţiei de ieri şi de azi pune accentul 
pe formarea unei atitudini active a elevului în raport cu lumea din jur, cu realitatea, cu întregul „continent” al cunoaşterii, prin 
îmbinarea ideii de umanism cu cea a cunoaşterii. Ieri vorbeam despre educaţia pentru ştiinţă, azi vorbim despre educaţia prin 
ştiinţă, cunoaşterea cunoaşterii devenind o performanţă care condiţionează însăşi existenţa elevului ca fiinţă umană. Cunoaşterea 
este o competenţă creatoare de identitate, este un drum care se deschide elevului pe măsură ce acesta merge.

Azi, categoria de viitor posibil constituie cheia de boltă a acţiunii educaţionale. Afirmăm că nu acumularea de cunoştinţe, 
de date, de informaţii este scopul educaţiei, ci a-l pune pe elev în situaţia de a ajunge la ele. Elevul este condus astfel ca să se 
afirme în autenticitatea şi individualitatea sa. Elevocentrismul reclamă dezvoltarea personalităţii elevului pentru societatea de 
azi şi de mâine. Construirea cunoaşterii se realizează prin învăţarea prin facere, prin acţiune directă, aplicativă, elevul nesimţind 
un anume disconfort intelectual. Dar rămâne o problemă a educaţiei de azi transdisciplinaritatea, care reclamă necesitatea depă-
şirii limitelor disciplinelor, ca una din variantele posibile ale pregătirii elevului pentru viaţă în condiţiile actuale, prin învăţarea 
regulilor vieţii şi prin formarea competenţei vitaliste.

Ieri vorbeam despre o unică pedagogie, astăzi vorbim despre ştiinţe ale educaţiei. Şcoala operează astăzi cu proceduri decon-
textualizate pentru a oferi ocazia umanizării şi culturalizării fiinţei umane. Educaţia există doar atunci când elevul are conştiinţa 
intrării într-un câmp cultural, alimentându-şi convingerea că o cultură nu se moşteneşte, ci se cucereşte.

Educaţia – şi ieri, şi azi – a fost şi este o valoare care creează valori. A educa azi înseamnă a crede în elev, în perfectibilitatea 
sa, în capacitatea şi dorinţa sa de a învăţa, a crede în faptul că omul îl face mai bun pe alt om prin cunoaştere. Educaţia transmite, 
pentru că vrea să păstreze şi vrea să păstreze, deoarece pune în valoare în mod pozitiv anumite cunoştinţe, comportamente, 
abilităţi, idealuri. Principalul este faptul că educaţia nu este neutră, ea alege, verifică, presupune, convinge, elogiază, elimină. 
Ceea ce se cere azi este ca educaţia să intensifice aceste acţiuni ale sale, să „producă” o filiaţie culturală de la o generaţie la alta 
şi ordine socială de înaltă calitate. Echilibrarea raportului dintre declarativ şi procedural reprezintă condiţia necesară pentru 
trecerea de la un învăţământ verbalist şi expozitiv la un învăţământ acţional şi aplicativ, iar implicarea cunoştinţelor strategice 
reprezintă condiţia realizării unei educaţii strategice.

Azi în Republica Moldova este valabilă o educaţie europeană, care cultivă cu ardoare un anumit tip de om, care reuşeşte 
să supravieţuiască prin acţiunea spiritului, îndrăzneala faptelor şi permanenta căutare a propriei împliniri. Omul dorit de civi-
lizaţia europeană este un permanent călător, un om dominat adesea de economie, dar şi un om al căutării continue a Binelui, a 
Adevărului şi a Frumosului.

Tatiana CAllO,
dr. hab., prof. univ., Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare

didactica limbii şi literaturii române reflectată în proiectele de cercetare ale practicienilor
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Abstract: The study presents in an analytical manner a complex training program for ”wellbeing”, directed at beginner 
early educators. The author presents a number of theoretical landmarks of psycho-pedagogical nature that are relevant for 
practitioners, capitalizing on them in a staged way in a specific socio-cultural context.
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Rezumat: Studiul prezintă de manieră analitică un pro-
gram complex de formare cu genericul “Starea de bine”, care 
are ca beneficiari specialişti debutanţi în domeniul educaţiei 
timpurii. Autoarele expun repere teoretice de natură psihope-
dagogică relevante pentru practicieni, valorificându-le în mod 
etapizat într-un context sociocultural specific.

INTRoDuCERE
Societatea contemporană, una a cunoaşterii şi a schim-

bărilor permanente (mai nou, a celor impuse de criza pan-
demică COvID-19), îi solicită cadrului didactic un imbold 
constant de adaptare la condiţiile actuale, necesar pentru 
a-şi găsi împlinirea atât în plan personal, precum şi în cel 

profesional. Sistеmul еducaţional, în general, sе confruntă 
permanent cu noi provocări de acomodare la un univеrs 
sociocultural dinamic şi, deseori, imprevizibil. Profеsorii, 
în calitatе dе pеrsoane-chеiе alе sistemului şi procesului 
educaţional, provocaţi de noile rеalităţi, apеlează la noi mo-
dalităţi dе autodеzvoltarе pentru rеalizarеa lor profеsională, 
racordarеa procesului de instruire la nеcеsităţilе copiilor, 
dar şi pentru crearea unei stări de bine, care să le propulseze 
activitatea pedagogică [cf. 5, p. 272].

Promovarea educaţiei de calitate reprezintă o opor-
tunitate pentru dezvoltarea continuă a cadrului didactic, 
aceasta devenind tot mai solicitată pe fondul dinamicii 
educaţionale şi sociale. Educaţia trebuie să răspundă noii 
paradigme a societăţii contemporane, pentru a fi utilă şi a 
pune umărul la edificarea viitorului. Şcoala nu îşi mai per-
mite să rămână prizoniera trecutului, când actul educaţional 
se construia preponderent pe relaţia de subordonare dintre 
cadru didactic şi copil, dintre manager şi angajat.

Dezvoltarea personală şi profesională a cadrului 
didactic este imperios necesară, inclusiv pentru forma-
rea abilităţilor de învăţare pe tot parcursul vieţii, pentru 
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menţinerea afectiv-motivaţională în profesie, dar şi pentru 
satisfacerea unei comenzi sociale atât de stringente: profe-
sori competenţi şi angajaţi plenar şi durabil în instituţii.

Aşa cum astăzi subordonarea lasă locul colaborării 
şi cooperării, „şeful” este înlocuit cu „liderul”, iar acesta 
din urmă nu dictează, ci participă la activităţile în care este 
implicat grupul, coordonându-l mai degrabă prin mediere 
decât prin impunerea propriei decizii sau voinţe [2], forţa 
motrice care determină echipa să funcţioneze în mod efi-
cient este tocmai această stare de bine.

în pofida rezultatelor descurajatoare ale studiilor la 
subiectul epuizării profesionale în rândul cadrelor didactice, 
mulţi autori subliniază faptul că un număr mare de repre-
zentanţi ai profesiei date trăiesc sentimente de entuziasm 
şi inspiraţie, stare de bine, pasiune în raport cu munca 
prestată. Ce formează şi menţine starea de bine (starea 
de pasiune) profesională a pedagogilor? Căci dincolo de 
condiţiile dificile de muncă, salariul mic şi nivelul ridicat 
de stres profesional ei îşi continuă activitatea. 

Oricе aspеct din activitatеa unеi instituţii de învăţă-
mânt еstе dеtеrminat dе compеtеnţa, motivaţia şi еficiеnţa 
cadrеlor didacticе. Epuizarеa profеsională, ca fеnomеn 
rеlaţional, se află în raport cu dеscrеştеrеa graduală a 
motivaţiеi, rеzultată în еxprimarеa dеzamăgirii simţitе 
în momеntul în carе profеsorul conştientizează difеrеnţa 
dintrе aştеptărilе iniţialе privind succеsul profеsional şi 
contеxtеlе concrеtе alе culturii organizaţionalе [cf. 3].

CADRuL CoNCEPTuAL
Pasiunea profesională (work engagement), legată 

direct de starea de bine a cadrului didactic, este un 
concept relativ nou în ştiinţa psihologică. Termenul, 
introdus în psihologie la începutul anilor ‘90 ai secolului 
al XX-lea, s-a răspândit abia în ultimele decenii. Treptat, 
s-a cristalizat o abordare conceptuală pentru înţelegerea 
fenomenului şi a impactului acestuia asupra eficienţei 
angajaţilor. Cu toate acestea, rămân întrebări deschise 
cu privire la factorii determinanţi ai stării de bine.

 Starea de bine (wellbeing) este o sintagmă pe care 
o întâlnim, de la o vreme, pe toate canalele de comuni-
care. vorbim despre ea ca un trend în viaţa de zi cu zi şi 
facem multe demersuri în direcţia dată, pentru a dobândi 
o stare reală de bine. Evident, subiectul a fost tratat şi 
înainte, numai nu cu aceeaşi intensitate şi implicare. 
Acum căutăm cauza lipsei stării de bine şi găsim soluţii 
reale pentru a o câştiga şi a o menţine. 

Starea de bine a devenit şi o componentă importantă 
a educaţiei – cel puţin, în viziunea celor responsabili de 
calitatea educaţiei şi a vieţii beneficiarilor educaţiei. S-a 
înţeles – cel puţin teoretic – şi s-a văzut şi faptic că nu e 
de ajuns să mergem la clasă şi să predăm, dacă suntem 
dascăli, ci contează şi impactul pe care îl avem asupra 
celor în faţa cărora ne aflăm, devenind responsabili de 
starea de bine şi de implicarea lor.

în literatura de specialitate, întâlnim tot mai des concep-
tul de stare de bine, care vizează preponderent copiii/elevii, 
mai puţin cadrele didactice [cf. 6, p. 272]. Or, după cum 
afirmă prof. v. Goraş-Postică într-un studiu: ”Starea de 
bine, ca standard de calitate a educaţiei, este un concept care 
vine din psihologia sănătăţii, care nu se reduce la starea de 
confort a elevului (şi a cadrului didactic – n.n.), dar devine 
şi valoare psihopedagogică, care completează/actualizează 
celelalte valori autentice promovate de grădiniţă (n.n.)/
şcoală: Adevărul, Binele, Frumosul şi Sacrul” [4, p. 100]. 
Ca problemă tot mai stringentă, starea de bine a cadrelor 
didactice ar trebui privită cu seriozitate şi responsabilitate, 
în egală măsură. Studiile descoperă situaţii îngrijorătoare 
în care profesorii raportează o stare de sănătate fizică şi 
mentală proastă, ca rezultat al muncii lor şi, desigur, acest 
lucru are un impact direct asupra ratelor de absenţă, moti-
vare şi retenţie a personalului, atât pentru şcoli, cât şi pentru 
întreaga profesie. Mai mult, starea de bine a profesorilor  
are, de asemenea, un impact major asupra rezultatelor, 
atitudinilor, competenţelor formate copiilor.

CADRuL METODOLOGIC
Cercetarea noastră include secvenţe metodologice 

privind starea de bine a specialistului debutant în domeniul 
educaţiei timpurii, ca rezultat al unei observări dirijate a 
procesului de muncă al acestuia pe parcursul a doi ani de 
investigare a problematicii date în cadrul studiilor de doc-
torat. în acest context, ca urmare logică a cercetării, după 
abordarea teoretică şi metodologic-experienţială generală, 
am conceptualizat un program experimental de formare 
pentru educatorii tineri, care include, în principal, ateliere şi 
traininguri psihopedagogice de educare a stării de bine. 

Aşa cum se vehiculează în literatura de specialitate, 
atelierul de lucru este dedicat creatorilor de educaţie, 
acelor oameni care interacţionează cu copiii în fiecare zi, 
fie că sunt educatori, învăţători, profesori sau manageri. 
Nu excludem nici personalul nondidactic: credem că 
fiecare persoană care lucrează într-o şcoală sau într-o 
grădiniţă este binevenită să participe la aceste formări. 
Tuturor le stă în puteri de a crea starea de bine pentru 
colegii lor şi, implicit, pentru copii.

Atelierele proiectate de noi se adresează şi profesorilor 
de la orice disciplină, care îşi doresc să afle mai multe 
despre cum pot să aibă grijă de ei înşişi, într-un sistem 
de învăţământ plin de provocări. Or, de multe ori, noi, 
educatorii/profesorii, ne simţim copleşiţi de multitudi-
nea sarcinilor pe care le avem de rezolvat într-o zi. De 
la managementul grupei de copii/clasei de elevi până la 
documentele de care trebuie să ne ocupăm zilnic, de la 
pregătirea temeinică a activităţilor/lecţiilor până la moda-
lităţile de predare creativă şi interactivă pe care trebuie să 
le inserăm în demersurile didactice. Astfel, se întâmplă să 
avem zile în care pur şi simplu simţim că lucrul este prea 
mult sau prea greu; iar începătorii se pot simţi, în unele 

cultivarea stării de bine a cadrului didactic debutant în instituţia educaţională
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cazuri, depăşiţi de situaţie, dezorientaţi sau demotivaţi.
Programul Starea de bine pentru cadrele didactice îşi 

propune să aducă în discuţie ce se întâmplă în astfel de 
zile, dar şi în zilele productive pe care le avem cu toţii. 
Cum putem transfera reuşita unei zile asupra celorlalte? 
Cum putem să ne bucurăm de fiecare zi şi de fiecare oră 
predată/activitate organizată? în cadrul acestuia, partici-
panţii sunt invitaţi să-şi acorde timp, să reflecteze profund, 
să descopere tehnici care le pot fi de ajutor acasă ori în 
instituţia educaţională, să participe la jocuri de echipă 
– un prilej de reflecţie multiaspectuală.

Avem nevoie să ne ascultăm pe noi înşine, iar apoi 
să-i ascultăm conştient pe ceilalţi, pentru a stabili legături 
puternice capabile să ne susţină atunci când în jurul nostru 
totul se clatină. Avem nevoie să fim puternici împreună, 
fiindcă putem reuşi doar cu eforturi conjugate, acestea 
nefiind afirmaţii lozincarde gratuite, ci adevăruri general-
valabile, împărtăşite de comun. Ca elemente structurale ale 
unui astfel de atelier propunem:

1. Abordarea ştiinţifică a inteligenţei socioemoţio-
nale şi a stării de bine a oamenilor. Noi desco-
periri în domeniul neuroştiinţelor;

2. Practici cotidiene prin care putem găsi echilibrul 
interior atât la şcoală, cât şi acasă;

3. Jocul Pătratele colaborării – moment de reflec-
ţie asupra emoţiilor şi trăirilor experimentate în 
cadrul acestui joc;

4. Edificiul meu interior – exerciţiu de autoanaliză;
5. Concluzii şi reflecţii pe marginea celor trăite/apli-

cate. Discutarea unei liste cu lecturi şi link-uri 
utile, dar şi a unor liste cu paşi de urmat.

Scopul programului de formare constă în a dezvolta abili-
tăţile şi cunoştinţele necesare realizării eficiente a procesului 
educaţional de către tinerii specialişti, dar, totodată, şi în a 
contribui la menţinerea stării lor de bine, pentru a-i ajuta să 

activeze cu succes într-o instituţie educaţională. 
Formatorul/facilitatorul este persoana care ghidează 

implementarea acestui program pe parcursul unui an de 
studii, oferindu-le ocazia de a se implica activ tuturor 
actorilor educaţionali din instituţie. Pe parcurs, atelierele 
vor fi secondate de seminare, webinare, conferinţe, alte 
evenimente educaţionale la temă. Agenda/structura-tip a 
unui atelier se prezintă pe următoarele dimensiuni:

Introducere în subiect. Prezentarea succintă a unor 
idei teoretice din domeniul neuroştiinţelor referitoare la 
starea de bine a oamenilor, atât în relaţie cu ei înşişi, cât 
şi în relaţie cu ceilalţi. Discutarea unor termeni-cheie: 
neuroplasticitate, neuroni-oglindă, empatie etc. 

Break out. Aplicarea tehnicilor şi a metodelor folo-
site pentru gestionarea situaţiilor neprevăzute/stresante, 
care duc la epuizare (burnout). Realizarea unui poster 
cu aceste exemple, astfel încât să ni le putem reaminti 
cu uşurinţă la final. 

Aplicaţie. Desfăşurarea jocului de echipă Pătratele 
colaborării, urmat de un moment de reflecţie şi de în-
ţelegerea aprofundată a experienţei trăite. Desfăşurarea 
exerciţiului de autoanaliză Edificiul meu interior, mo-
ment în care participanţii petrec timp cu ei înşişi pentru 
a-şi găsi răspunsuri în interior, astfel încât să completeze 
structura unei case. 

Concluzii. O analiză a aspectelor discutate, astfel 
încât esenţialul să rămână în mintea participanţilor, 
pentru a putea fi folosit atunci când va fi nevoie. Fieca-
re participant extrage un mesaj motivaţional, care să-i 
amintească de participarea la atelier. 

Prezentăm mai jos activităţile ce vor valorifica starea 
de bine, care fac parte dintr-un program-pilot, organi-
zat în municipiul Chişinău cu specialiştii debutanţi în 
educaţia timpurie.

Tabelul 1. Programul formativ Starea de bine

Luna Tipul activităţii şi tematici recomandate
Septembrie Atelierul didactic Sunt pedagog şi-mi pasă să mă simt bine
Octombrie Atelierul didactic Starea de bine – accent pe starea fizică/emoţională bună
Noiembrie Seminarul metodic Curcubeul emoţiilor pozitive din fapte bune
Decembrie Atelierul didactic Confort emoţional, activităţi de relaxare – starea de bine garantată
Ianuarie Conferinţa Pledoarie pentru starea de bine a tânărului specialist în şcoală
Februarie Seminarul/webinarul municipal Prestaţia profesională de succes – bunăstarea emoţională a cadrului didactic 

şi a copiilor
Martie Atelierul Starea de bine – accent pe starea fizică/emoţională bună
Aprilie Atelierul Arderea profesională. Tehnici, metode de protejare
Mai Trainingul Prevenirea dezvoltării sindromului de ardere profesională
Iunie Excursie tematică în sânul naturii
Iulie Excursie tematică la un muzeu ales de participanţi
August Participare la un concert/spectacol

Se propune ca luna septembrie să fie declarată Luna stării de bine a cadrului didactic. Tineri specialişti vor fi 
invitaţi să participe la o serie de activităţi pe tema stării de bine în instituţia educaţională, ce vor fi organizate în 
locaţii variate şi atractive. Atelierele vor fi susţinute de formatori locali, dar şi internaţionali, în cadrul acestora 

cultivarea stării de bine a cadrului didactic debutant în instituţia educaţională
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noştri din mediul privat, pentru a-i ajuta pe tinerii speci-
alişti să se simtă bine şi susţinuţi în instituţie, în munca 
lor zilnică. Se propun mai multe soluţii, pornind de la 
mai multe modele, unele de import, altele dezvoltate la 
nivel de instituţie, plecând de la diverse realităţi. Se vor 
oferi exemple, chiar reţete, care, ulterior, trebuie puse în 
practică de către participanţi: starea de bine nu se creează 
in vitro, în ateliere, nici prin ordinul ministrului, ci se 
dobândeşte prin munca de zi cu zi. Sperăm ca acţiunea 
dată să fie un catalizator pentru atingerea stării de bine 
în instituţiile educaţionale în rândul generaţiilor de tineri 
specialişti ce vin să activeze cu motivaţia şi verva născută 
din vocaţia de a fi pedagog.

CONCLuzII ŞI RECOMANDăRI
în mod firesc, un angajator al timpurilor noastre ştie 

că afacerea sa va merge mai bine dacă angajaţii săi se simt 
motivaţi şi vin cu drag la serviciu. Nu credem că vreun 
angajator îşi doreşte subalterni nemulţumiţi de condiţiile 
de lucru, care abia aşteaptă să-şi facă treaba şi să ,,scape” 
acasă sau sunt timoraţi, pentru că nu au idee ce li se va 
întâmpla mâine sau ce li se va cere să facă. Angajaţii sunt 
motivaţi dacă fac ceea ce ştiu şi ceea ce le place; cu cât 
reuşesc să se apropie mai mult de aceste idealuri, cu atât se 
vor simţi mai bine şi vor fi mai eficienţi. Studiile făcute de 
Centrul Regional de Sănătate Publică Cluj (https://www.
insp.gov.ro/https://www.insp.gov.ro/) arată că o creştere 
salarială nu duce la o creştere a eficienţei decât dacă 
este însoţită de o accentuare a stării de bine. Sub această 
umbrelă se întrunesc, de fapt, mai mulţi factori. în primul 
rând, omul trebuie să fie mulţumit de munca sa, de ceea 
ce realizează; pentru aceasta trebuie să aibă condiţiile în 
care să poată atinge obiectivele muncii. Adică, dacă i se 
cere unui cadru didactic să obţină anumite rezultate [6] 
– să zicem, ca toţi copiii să ştie să citească la finalul grupei 
pregătitoare –, este necesar să-i creăm condiţiile ca el să 
poată realiza această muncă şi să o facă din plăcere, sim-
ţind umărul tuturor celor interesaţi de acest rezultat. 

în baza referinţelor bibliografice studiate şi în con-
formitate cu concluziile care s-au conturat, formulăm o 
serie de recomandări.

Pentru pedagogi: conştientizarea valorii şi a impor-
tanţei muncii îndeplinite pentru alţi oameni şi pentru sine;	
determinarea scopurilor activităţii profesionale şi a creşterii 
în carieră; conştientizarea aspectelor pozitive ale activităţii; 
încurajarea dorinţei de a învăţa; distribuirea corectă a tim-
pului de muncă, ţinând cont de orele de muncă şi orele de 
odihnă; căutarea unor căi eficiente de rezolvare a sarcinilor 
de lucru, soluţionarea lor la timpul potrivit, evitarea amână-
rii sarcinilor mai dificile; stăpânirea/aplicarea sistematică 
a tehnicilor de relaxare; păstrarea bunelor relaţii cu colegii 
şi managerii, căutarea susţinerii în mediul imediat încon-
jurător, în cazul unor dificultăţi; dezvoltarea abilităţii de a 
găsi părţile pozitive chiar şi în situaţii dificile.

urmând să fie prezentate şi împărtăşite metode, expe-
rienţe şi bune practici. Formatorii internaţionali pot 
prezenta materialele şi online, descoperind şi unele 
bune practici implementate de tinerii specialişti din 
instituţia educaţională. în calitate de invitaţi speciali, 
mai sugerăm: fondatori de şcoli din România, care vor 
să împărtăşească cum se face educaţie cu stare de bine 
în sistemul de învăţământ românesc; fondatori de şcoli 
din Republica Moldova, care vor împărtăşi cum se face 
educaţie cu stare de bine în sistemul de învăţământ de la 
noi; fondatorii din alte ţări, care au creat instituţii private 
în ţara noastră (IPlT Orizont, IPl Heritage etc.), în care 
starea de bine a tuturor actorilor este prioritară.

Atelierele vor fi organizate în locaţii stabilite din 
timp, iar forma de organizare va fi adaptată regulilor 
extraordinare din societate. Ele vor încadra preponderent 
tinerii specialişti din instituţia educaţională, deoarece 
anume aceştia sunt cei supuşi riscului de a arde profesio-
nal chiar din primul an de activitate şi de a-şi pierde uşor 
motivaţia de a rămâne în sistem. la etapele următoare 
se recomandă să participe tot personalul. 

Aceste ateliere vor fi, de fapt, incursiuni de scurtă 
durată în ceea ce înseamnă un program complex de 
dezvoltare a unei culturi a stării de bine, a încrederii în 
cadrul didactic într-o unitate de învăţământ. Considerăm 
utilă şi participarea unor reprezentanţi ai autorităţilor 
locale, care să poată valorifica evenimentele respec-
tive ca pe nişte platforme de lansare, sprijinire activă 
şi dezvoltare a unor iniţiative de acest gen, menite să 
promoveze starea de bine în toate instituţiile, pentru a ne 
asigura că rezistenţa mentală şi starea de bine personală 
sunt parte integrantă a sistemului de educaţie şi formare. 
O finalitate asupra căreia insistăm ar fi ca aceste practici 
să fie extinse în tot mai multe instituţii de învăţământ, 
sporind, astfel, creşterea ratei de atragere şi menţinere 
a cadrelor tinere în sistemul educaţional.

în acest sens, în planul complex de activitate al 
DGETS Chişinău se vor introduce activităţi pentru întreg 
anul de studii, organizate la nivel municipal, cu materiale, 
instrumente şi paşi concreţi de implementare, pentru pro-
movarea şi menţinerea stării de bine în instituţiile de edu-
caţie timpurie, la nivelul personalului şi al copiilor. vor fi 
stabiliţi indicatori privind starea de bine pentru evaluarea 
gradului de atingere a obiectivelor programului în raport 
cu aceştia, pe de o parte, şi pentru formarea personalului 
de conducere a grădiniţelor şi a cadrelor didactice pentru 
implementarea acţiunilor de promovare şi menţinere a 
stării de bine, pe de altă parte. Se vor propune, astfel, 
câteva instrumente şi perspective inedite. Fiecare dintre 
formatori va aduce şi exemple care funcţionează în 
instituţiile lor, pentru a promova practicile de succes ce 
pot fi preluate şi transferate în alte situaţii. Programul 
de formare ar putea constitui o punte între instituţiile de 
stat şi ceea ce fac, deseori în mod performant, colegii 
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Pentru specialiştii din domeniul resurselor umane 
(psihologi, manageri de personal): depistarea la timpul 
potrivit a stărilor negative legate de muncă, precum şi 
a nivelului/motivelor pasiunii profesionale şi a satis-
facţiei în muncă; aplicarea programului de dezvoltare 
a resurselor personale sau a unor module separate, în 
scopul creşterii autoeficienţei, a capacităţii de muncă, a 
viabilităţii, optimismului şi al conştientizării activităţii; 
informarea angajaţilor asupra naturii stresului şi a me-
todelor de adaptare la stres prin intermediul exerciţiilor 
fizice şi a restructurării cognitive a atitudinii faţă de 
situaţiile potenţial stresante.

Pentru managerii de instituţii: menţinerea unei at-
mosfere de încredere, de exprimare liberă a temerilor şi 
sentimentelor pedagogilor privind condiţiile de muncă; 
încurajarea iniţiativelor, oferirea unui feedback sincer şi 
pozitiv, non-estimativ şi constructiv privind problemele 
întâmpinate; introducerea mentoratului drept practică 
pozitivă, dar şi obligatorie, conform Codului educaţiei, cu 
scopul de a valorifica experienţa pedagogilor cu un stagiu 
profesional mai mare şi a o transmite tinerilor specialişti; 
implicarea pedagogilor în rezolvarea problemelor impor-
tante ale instituţiei, în luarea deciziilor, prin evidenţierea 
importanţei opiniei/contribuţiei fiecărui angajat în parte; 
acordarea de posibilităţi diversificate pentru dezvoltare 
profesională şi personală şi ridicarea propriei calificări; 

dezvoltarea talentelor pedagogilor, susţinerea sentimen-
tului de competenţă şi autonomie etc.
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Rezumat: Schimbările tehnologice fulgerătoare, dar şi 
reconfigurarea contextului economic şi social invalidează mai 
rapid ca oricând cunoştinţele achiziţionate în context formal, 
oricât de mare ar fi succesul cu care sistemul educaţional 
asigură modernizarea proceselor. Astfel, învăţarea şi educaţia 
adulţilor, în toate manifestările ei, nu doar în sensul formării 
profesionale continue, vine nu numai ca un element cardinal 
al edificării unei culturi a învăţării permanente, dar şi ca un 
domeniu de reinventare a cadrelor didactice, de prelungire a 

carierei didactice pe o durată cât mai lungă şi de menţinere a senzaţiei de implicare utilă pentru profesori şi formatori. Însă 
pentru a-şi îndeplini misiunea de motivare şi iluminare, profesorii, dar mai ales formatorii pentru adulţi, trebuie să înveţe ei 
înşişi a trăi bucuria predării-învăţării, bucuria de a face lucrurile pe aşezate, fără impacientare didactică, cu vocaţia unui actor 
şi regizor care savurează plăcerea creării unui context creativ şi îmbietor de descoperiri şi formare de competenţe, pe măsura 
şi pe placul beneficiarilor de orice vârstă şi experienţă anterioară.

Cuvinte-cheie: învăţarea şi educaţia adulţilor, formator, bucuria învăţării, demers didactic.

Abstract: Current swift technological changes, as well as the reconfiguration of the economic and social context invalidate 
faster than ever before the knowledge acquired in a formal context, no matter how much and successfully the educational system 
manages to ensure the modernization of processes. Thus, adult learning and education, in all its manifestations, not only in the 
sense of continuous professional training, becomes both a cardinal element of building a culture of lifelong learning and a field 
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of teacher reinvention, teaching career extension for as long as possible while maintaining the feeling of useful involvement 
for teachers and trainers. But in order to fulfil their mission of motivation and enlightenment, teachers – and especially adult 
educators – must learn themselves to live the joy of teaching-learning, the joy of doing things smoothly, without didactic impa-
tience, with the vocation of an actor or a play director who enjoys the pleasure of creating an inviting context for discoveries 
and competence training, tailored to the needs of beneficiaries of any age and previous experience.

Keywords: Adult Learning and Education (ALE), trainer, joy of learning, didactic approach.

Unul din paradoxurile timpurilor pe care le trăim este 
că domeniul educaţiei – prin definiţie menit să asigure 
dezvoltare şi deschidere – se confruntă cu o trenare la 
nivel terminologic tocmai în raport cu principalii actori 
din domeniu. Ne referim aici nu la amplele reforme din 
învăţământul formal, ci la un domeniu care se vrea scos 
din anonimat şi amplificat. Bineînţeles, avem noţiuni înce-
tăţenite de educatori, învăţători şi profesori. în contexte de 
lirism excesiv se mai utilizează sinonime – care mai arhaice, 
care cu tentă de inovare – dascăli, îndrumători, mentori sau 
formatori. Totuşi, un sector întreg din realitatea cotidiană, 
dar cu prea puţină recunoaştere în mediile de educaţie, şi 
anume domeniul învăţării şi educaţiei adulţilor1 (IEA), 
deocamdată mai rămâne în aşteptarea unui termen care ar 
exprima explicit teoria şi practica în domeniu.

la utilizarea conceptului de andragog, apropo, 
validat de resursa https://dexonline.ro, uzuală în unele 
ţări occidentale, unor vorbitori din spaţiul nostru cul-
tural li se creează asocierea – de altfel improprie – cu 
elementul de compunere ”andro”, care ar sugera doar o 
accepţie masculină a noţiunii. în realitate, andragogia 
ca ramură de cercetare şi practică educaţională este un 
concept destinat delimitării de pedagogie – un domeniu 
mai încetăţenit, dar care vizează educaţia copiilor şi a 
tinerilor. Accepţia de „formator” este şi ea redusă ca 
recunoaştere. Deşi recent confirmat în Clasificatorul 
Ocupaţiilor din Republica Moldova, formatorul este 
asociat, iarăşi pe nedrept, mai mult cu activităţi ale socie-
tăţii civile, contestate în sensul calităţii şi profunzimii de 
către specialiştii acreditaţi din educaţie. în unele ţări de 
sorginte slavonă (Belarus, Ucraina) a fost împământenit 
termenul educator, care se deosebeşte de educatorul 
specializat în dezvoltare timpurie şi desemnează în 
mod explicit specialistul în educaţia adulţilor. la noi, o 
astfel de inovaţie lingvistică nu este deocamdată testată 
în uz. Reticenţa provine din faptul că noua formaţiune 
lexicală ar putea fi percepută ca o greşeală de tipar sau 
de pronunţie. Sau poate merită o încercare? 

Dincolo de terminologie, să revenim la esenţe. De ce 
ar fi specialistul în educaţia adulţilor o aspiraţie necesară 
şi tentantă în secolul al XXI-lea? Din simplul motiv că 
progresul tehnologic invalidează pe parcursul carierei 
competenţele obţinute doar în cadrul educaţiei formale. 
în primă instanţă, întrucât un profesionist de 40 de ani 
nu mai poate conta pe formarea universitară, obţinută 

1 în terminologia UNESCO Adult Learning and Education 
(AlE) 

cu circa 15 ani în urmă. Procesele se actualizează atât 
de rapid încât, fără o reînnoire a învăţării, specialistul în 
floarea vârstei şi cu potenţial creativ devine pasibil de 
înlocuire. Şi nu e vorba doar de competenţe TIC, care, 
datorită pandemiei, capătă un caracter transversal şi in-
dispensabil, indiferent de domeniul de predare-învăţare. 
Capacitatea de a structura un demers didactic tentant 
pentru fiecare participant la învăţare rămâne o provocare 
pentru profesori de la nivel preuniversitar, cât şi pentru 
cei din învăţământul superior, în pofida multitudinii de 
oferte de perfecţionare şi a exigenţelor de reînnoire pe-
riodică a prestaţiei. lucrurile se complică şi mai mult în 
cazul educaţiei adulţilor, unde nu avem sau avem infim 
de puţine persoane realmente specializate în domeniu. De 
obicei, formările pentru adulţi sunt desfăşurate de cadre 
din învăţământul formal, care – să fim sinceri – nu prea 
lesne renunţă la rolul de Demiurg al cunoaşterii, oricât 
de mult s-ar insista pe o modernizare a abordărilor, pe 
democratizarea proceselor şi pe acceptarea unor roluri 
de mentori şi moderatori de proces. Departe de noi orice 
retorică destructivă, mai curând intenţionăm o pledoarie 
pentru opţiunea de practician în andragogie ca soluţie de 
diversificare şi prelungire a carierei didactice într-o ţară în 
care, în 2019, populaţia de la 60 de ani în sus constituia 
circa 20,6%2, iar rămânerea seniorilor în activitatea de 
predare – dar şi de învăţare în aceeaşi măsură – este o 
stringenţă nu doar pentru suplimentarea pensiilor de sub-
zistenţă, ci mai ales pentru menţinerea vigorii emoţionale 
şi cognitive a adulţilor. 

De ce în spaţiul nostru învăţarea la adulţi şi educaţia 
maturilor este totuşi atât de nepopulară, oscilând în raza 
1-5% faţă de cote de până la 50% în ţările occidentale 
şi cele nordice? Ce ar putea impulsiona aviditatea de 
luminare şi dezvoltare personală indiferent de vârstă? 
Deşi anul în curs pare să fi demolat personalitatea învăţă-
torului, profesorului, formatorului, punând între oameni 
ecrane de instalaţii de plexiglas, de fapt, rolul cadrului 
didactic se amplifică. Stavilele apărute în comunicarea 
directă generează atribuţii adeseori contrare uzanţelor. 
vom îndrăzni să avansăm ideea că, acum mai mult ca 
oricând, atât profesorul din formal, cât şi formatorul 
din nonformal sunt forţaţi de împrejurări să cultive, 
în primul rând, bucuria învăţării. E un rol oarecum de 
bufonadă tragică, nu pentru lipsă de seriozitate, ci din 
contră: pentru că se presupune cultivarea unei stări de 

2 https://statistica.gov.md/newsview.
php?l=ro&idc=168&id=6472
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bine şi de renunţare la gravitate, atunci când nici cel ce 
joacă rolul nu este tocmai într-o stare sufletească majoră. 
Şi totuşi vom insista pe această stare de bine.

Nu o dată s-a afirmat că o bună parte din adulţi evită 
învăţarea la maturitate din cauza unor experienţe negative 
de învăţare în şcoală. Nu e nici pe departe problema ca-
drelor didactice din diferite epoci, deşi actuala populaţie 
matură de la noi a prins şi perioade de predare cu mai 
multă doză de clasicism, de austeritate şi mai axată pe 
acumulare de cunoştinţe, adesea irelevante sau parţial 
relevante pe termen scurt. Elevii de azi, deşi participă 
la un proces mult mai democratizat de învăţare, trăiesc 
o altă discrepanţă – şcoala, care se raliază la progresul 
tehnic mai mult prin dotări performante şi mai puţin prin 
regândirea, mult mai complexă, a demersului didactic 
în cheia progresului tehnic. în viaţa extraşcolară, tinerii 
şi copiii trăiesc o frenezie digitală – accesând aplicaţii 
care mai de care mai incredibile, devenind producători 
de materiale digitale – secvenţe de film, animaţii, colaje. 
Iar la şcoală, ca şi elevii de odinioară, ascultă profesorul 
atotcunoscător, deşi om şi, implicit, mai puţin cuprinzător 
decât orice enciclopedie digitală gratuită. Cum ziceam 
şi cu o altă ocazie, profesorul are tablă interactivă, de pe 
care, evident, nu se ridică praf de cretă, însă care este mai 
mult decât un instrument în vogă, care impune o regândire 
a întregului demers didactic. Orice inovaţie vine nu doar 
cu facilităţi, ci şi cu responsabilităţi sporite. Tabla digi-
tală ne scuteşte de cretă, dar ne impune să ne imaginăm 
cum facem ca un text, pe care învăţăceii îl pot considera 
anost, să fie transpus în material relevant şi aplicabil la 
experienţa cotidiană. Nu zicem, că orice subiect, mai ales 
dintr-un curriculum clasic, poate fi transfigurat în cheie 
pragmatică. Şi nici nu e cazul! însă doar transformarea 
unui text sau curs în prezentare pe diapozitive digitale nu 
este neapărat inovaţie. O inovaţie ar fi crearea unei noi 
experienţe de învăţare, iar psihologii nuanţează că ar fi, 
de fapt, crearea unor emoţii din registrul bucuriei, care ar 
fi nu doar o stare de bine în procesul curent şi nemijlocit 
de studiere, ci şi o motivaţie pe termen lung. 

Cum poate fi creată starea de bine în educaţia adul-
ţilor? Cineva ar zice: simplu, prin oferire de conţinuturi 
captivante şi necesare. Dar cum să faci concurenţă In-
ternetului la capitolul ”conţinuturi”? Ce să oferi să fie 
într-adevăr atrăgător pentru minte? Reţeaua globală este 
un registru greu de depăşit: de la materiale ştiinţifice, 
biblioteci digitale, opinii ale unor specialişti avizaţi până 
la deraieri cognitive ale unor diletanţi sau chiar troli, 
producători de confuzie şi tratare tendenţioasă. Tocmai 
aici intervine principalul atu al specialistului în didactică, 
fiinţă umană integră faţă de reţeaua oarecum neînsufleţită, 
dacă e privită ca resursă separată şi fără medierea învă-
ţării de către un profesionist. Specialistul în educaţie are 
experienţă de predare, dar şi de învăţare, posedă discer-
nământ ştiinţific, capacitate de a tria informaţia, aptitudini 

de a prezenta materia în cheie (sau mai multe abordări) 
proprie, de a adapta învăţarea la diverse registre de asi-
milare. Profesorul sau formatorul poate doza cantitatea 
de informaţie, poate face rocadă, delegând formabililor 
actul descoperirii independente, mult mai antrenantă decât 
ascultarea de explicaţii; poate ajusta complexitatea, în 
raport cu obiectivul învăţării – e cumva un scop de sporire 
a performanţei sau poate unul remedial, de compensare 
a unor cunoştinţe şi competenţe, sau unul de asigurare a 
unui nivel intermediar între cele două. Impresia generală 
este că profesorii chiar cunosc o multitudine de metode şi 
tehnici. Am extrapola un pic ideea, afirmând că formatorii 
de formatori se confruntă cu o adevărată provocare în a 
prezenta metode şi tehnici noi – atât de cunoscute, ca 
noţiune şi esenţă, sunt instrumentele didactice.

Spaţiu de inovare ar fi interiorizarea cunoştinţelor şi 
a dexterităţilor didactice şi utilizarea echilibrată a aces-
tora. Am observat o tendinţă la practicienii în formare 
de a face uz abuziv – în sens numeric – de metode. E 
evident că aprecierea mediului vine adesea din parametri 
cantitativi – câte metode am folosit! Iar specialiştii în 
didactică, perfecţionişti în cea mai mare parte, îşi doresc 
însemnele performanţei. Totuşi, îndrăznim să afirmăm, 
anume echilibrul, capacitatea de a nu exagera face dife-
renţa între un ”vânător de apreciere” şi un profesionist 
autentic. Capacitatea de a reduce, a renunţa, a limita, 
paradoxal, pare a fi la mare căutare în prezent.

Şi nu e vorba doar de instrumente didactice. Să revenim 
la ideea de mai sus despre profilul formatorului ca actor 
al spectacolului educaţional. împărtăşim convingerea că 
educaţia este într-un fel o creare de spectacol ca acţiune 
incluzivă, în care trăieşti stări, îţi limpezeşti experienţe şi 
emoţii, avansând spre înţelegerea nuanţată a lucrurilor. Şi 
iată un alt element al inovării, pe care îl impun realităţile 
formatorilor, mai ales în educaţia adulţilor: echilibrarea 
sobrietăţii cu bucuria. Specialiştii în educaţie sunt forţaţi 
să ia lucrurile în serios – cu educaţia nu e de glumă! Din-
totdeauna, profesorul, învăţătorul, instructorul a fost şi este 
perceput ca o fiinţă lipsită de superficialitate, un exemplu 
de caracter aşezat şi structurat. De aici şi autoritatea pro-
verbială – chiar şi în condiţii de relativă diminuare – în 
comunitate. Totuşi, atât copiii de astăzi, cât mai ales adulţii 
care pot fi şi ei, fiecare în parte, extrem de sobri şi robuşti 
în atitudini, nu mai pot trăi bucuria învăţării doar prin 
exigenţe şi constrângeri. Practica educaţională convinge 
că starea de bine este mai motivantă. Cum creăm o stare 
de bine? Prin generarea unor situaţii mai puţin rodate, prin 
atmosferă caldă şi binevoitoare, prin destinderea încordării, 
valorificând ludicul şi umorul rafinat şi dozat. E posibil? 
Uneori pare oximoronică această postură de profesor 
sau formator mai puţin încorsetat în seriozitate. Mai bine 
formator plin de voie bună, care produce împreună cu 
formabilii rezultate măsurabile, decât un formator doct, 
dar plin de aere şi importanţă, incapabil să motiveze şi 
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trebuie să preceadă diversele iniţiative manageriale. De asemenea, cultura încrederii, la fel ca valorile, ar trebui să preceadă orice 
acţiune educaţională.

Cuvinte-cheie: încredere, cultura încrederii, cooperare, colaborare, cunoştinţe, capital cultural, capital intelectual.

Abstract: The article introduces the very complex issues of trust and culture of trust, essential factors in personal success and 
in the success of organizations/institutions. Less noticeable until recently, trust asserts itself as a latent force present in human 
subjectivity, without which there is no future or present. As an assumed investment by each of us, organizations, and institutions, 
trust and the culture of trust are the most precious form of capital, which must precede various management initiatives. Also, 
the culture of trust, just like values, should precede any educational action.

Keywords: trust, culture of trust, cooperation, collaboration, knowledge, cultural capital, intellectual capital.

Oraşe educate, ţări educate, continente educate, o planetă educată înseamnă oameni educaţi în a crede în ei înşişi şi 
în ceilalţi, rod al unei educaţii integrale şi al unei culturi 
a încrederii, fără de care nu se poate vorbi nici azi şi nici 
mâine de satul global sau de societatea cunoaşterii. încre-
derea nu este un dat, ci o investiţie asumată conştient de 
fiecare dintre noi, atât la nivel individual, cât şi la nivelul 
organizaţiilor în care activăm şi pe care le reprezentăm, 
o investiţie care se câştigă greu, dar se pierde uşor. în 
acelaşi timp, ea este o abilitate puternică, necesară în 
cursul interacţiunilor sociale personale, dar şi în orice tip 
de conducere care se vrea performantă.

Managerii, indiferent de domeniu, care îşi funda-
mentează acţiunile şi deciziile pe încrederea în membrii 
organizaţiei (cadrele didactice, elevii  – în cazul educaţiei) 
sunt mai predispuşi să genereze schimbări care să asigure 
performanţă organizaţiei. încrederea este una dintre cele 
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Cultura încrederii – 
comunicare şi cooperare 
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dr., conf.univ., Ministerul Educaţiei, Culturii şi 
Cercetării al Republicii Moldova

CzU 37.0  |   doi.org/10.5281/zenodo.4256659

Rezumat: Articolul reprezintă o introducere în problematica 
deosebit de complexă a încrederii şi a culturii încrederii, factori 
esenţiali în succesul personal, în succesul organizaţiilor sau al 
instituţiilor. Mai puţin băgată în seamă până nu demult, încrede-
rea se afirmă ca o forţă prezentă latent în subiectivitatea umană, 
fără de care nu există viitor sau prezent. Ca investiţie asumată 
de fiecare dintre noi, de organizaţii şi instituţii, încrederea şi 
cultura încrederii sunt cea mai preţioasă formă de capital, care 

să ghideze spre învăţare. Şi nu e întotdeauna neapărat să foloseşti cel mai recent know-how în materie de predare, e 
mult mai important să (re)trezeşti în cei care ţi s-au încredinţat spre luminare farmecul micilor bucurii ale căutărilor 
şi descoperirilor, la fel cum acum, în era fotografiilor digitale, uneori tresari mai intens, punând mâna pe o fotografie 
în alb-negru, pe hârtie, eventual, îngălbenită, dar asupra căreia fotograful şi protagoniştii au muncit să capteze o stare, 
un gând, un moment esenţial.
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• generează soluţii alternative diverselor conflicte, 
diferendumuri sau situaţii-problemă;

• inspiră, entuziasmează1, inovează, motivează, 
forţează limitele2;

• generează creativitate, ca mod de a fi în mod 
cotidian, iar aceasta presupune depăşirea şi pro-
vocarea limitelor3. 

Munca în echipă cunoaşte o eficienţă superioară prin 
capitalul uman4, intelectual şi cultural5 puse în comun de 

1 Enthousiasmόs – faptul de a fi locuit sau posedat de un zeu.
2 limita este o linie, o margine, o frontieră, o graniţă, o bari-

eră, o periferie, cadru, extremă, sfârşit, o restricţie, ceva ce 
separă şi dezbină, frontiera dintre mărginit şi nemărginit.

3 Pentru pitagoreici, limita împreună cu nelimitatul formau 
un principiu ultim al realităţii. Pentru Aristotel (Ethica 
Nicomahica), aceasta este pusă explicit în corespondenţă 
cu Binele. în vremurile mai noi, Perkins descrie creativi-
tatea ca fiind un act intenţionat de schimbare a limitelor 
percepute. Suntem individualităţi care depăşim limite şi, 
într-adevăr, operăm permanent asupra lor, neexistând doar 
o simplă acţiune în cadrul acestora.

4 Garry S. Becker (1964) defineşte capitalul uman ca valoarea 
adăugată de un muncitor atunci când acesta dobândeşte 
cunoştinţe, abilităţi şi alte bunuri utile angajatorului sau fir-
mei în procesul de producţie şi schimb. Din perspectiva lui 
Pierre Bourdieu, educaţia poate fi văzută de unii actori sociali 
drept capital uman, iar de alţii – drept capital cultural, fără 
ca acumularea de capital de tip economic şi de tip cultural 
să se suprapună, fapt ce creează oportunitatea unei căi de 
mobilitate socială pentru clasele dezavantajate economic. 
Deosebirea dintre cele două tipuri de capital – capital uman 
(cunoştinţe, abilităţi, competenţe având o contribuţie esen-
ţială la mobilitatea socială) şi capital cultural – este dată de 
modul de funcţionare a celor două. Capitalul economic este 
productiv datorită faptului că operează pe piaţa muncii, iar 
cel cultural se manifestă prin intermediul relaţiilor sociale, 
fiind rareori productiv economic, dar interacţionând cu pieţele 
economice. Investiţia în capitalul uman devine o componentă 
esenţială pe piaţa muncii, întrucât adaugă valoare muncii.

5 Capitalul cultural sub formă internalizată, integrată, obiec-
tivată şi instituţionalizată, puternic intercondiţionată, este 
rezultatul educaţiei, vizibil în uşurinţa utilizării formelor 
culturale regăsite în competenţă ca autoritate epistemică, 
producând profituri materiale şi simbolice, valoarea aces-
tora fiind direct proporţională cu raritatea distribuţiei de 
capital. De asemenea, sub formă internalizată/integrată, 
capitalul cultural implică procese de învăţare şi acumulare, 
condiţionat fiind de nivelul dezvoltării individuale, precum 
şi de investiţii de timp şi financiare, costuri achitate de 
investitor (cel care învaţă). Din acest motiv, nu poate fi 
transmis imediat. Capitalul cultural sub formă obiectivată 
este transmisibil prin materialitatea sa, este autonom, co-
erent, ireductibil la suma capitalului cultural internalizat 
pe care îl poate însuşi fiecare actor social.

mai preţioase forme de capital. De aceea, cultura încre-
derii, ca factor de succes, în contextul în care se împăr-
tăşesc cunoştinţe, trebuie să preceadă diversele iniţiative 
manageriale, fireşti într-o instituţie, organizaţie sau grup 
de lucru. Mai trebuie ştiut faptul că încrederea nu produce 
performanţă, dar pune în mişcare resurse psihologice 
subtile şi latente care generează performanţă.

O definiţie clasică a încrederii este oferită de Diego 
Gambetta [2]: „...probabilitate subiectivă pe baza căreia 
un individ, A, se aşteaptă ca un alt individ, B, să realizeze 
o anumită acţiune de care depinde starea lui de bine”. 
Cercetătorii Ostrom şi Walker definesc încrederea ca fiind 
„voinţa de a-şi asuma un risc în raport cu alte persoane, 
pe baza aşteptării de reciprocitate din partea celorlalţi” 
[5, p. 382]. Indiferent de definiţii, elementul lor comun 
este presupoziţia că la baza încrederii stă un sistem de 
valori culturale solide, marcate de coerenţă, de tradiţii şi 
respect reciproc.

Factorii esenţiali în construirea încrederii sunt au-
tenticitatea, logica şi empatia. Oamenii tind să aibă 
încredere în tine atunci când cred că interacţionează cu 
ceea ce este adevărat în tine, atunci când au credinţă 
în judecata şi în competenţa ta logică şi când te simt 
aproape (empatie) [4]. 

LOGIC

I know you can 
do it; your rea-
soning judgment 
are sound.

AuTHENTICITY 

I experience the 
real you.

TRuST

EMPATHY

I believe you care 
about me

and my success.

Figura 1. Factorii constituenţi ai încrederii [4]

Cultura încrederii implică o excelentă comunicare 
interpersonală dublată de cooperare. O bună cooperare 
influenţează pozitiv încrederea, iar o cooperare proastă 
întăreşte neîncrederea, cu toate consecinţele ulterioare. 
Astfel, cooperarea se constituie într-un indicator sau 
barometru pentru nivelul încrederii. Deoarece fiinţele 
umane sunt cooperatori condiţionali, luarea deciziilor 
individuale depinde, în mare măsură, de capacitatea 
noastră de a citi mintea altora [5], adică de a avea 
anumite aşteptări ipotetice, desigur, în ceea ce priveşte 
comportamentul celorlalţi în anumite contexte. Cultura 
încrederii mai implică responsabilitate şi, nu în ultimul 
rând, inteligenţă emoţională. 

Sentimentul complex al încrederii, prin potenţialul 
deţinut, operează numeroase deschideri pe diferite 
planuri. Astfel:

cultura încrederii – comunicare şi cooperare
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fiecare membru al acelei comunităţi, de reţele sociale exis-
tente şi de trecerea de la informaţii şi sisteme de informaţii 
la relaţii şi reţele de informaţii şi reţele comunicaţionale. 
Poziţia pe care o ocupă actorii sociali în cadrul reţelei este 
dată de calitatea şi cantitatea capitalurilor de care dispun, 
acestea permiţând controlul şi condiţionând destinul şi al 
altor actori. Un nivel ridicat al încrederii este de natură 
a favoriza schimburile în interiorul reţelei sociale fără 
a exista suspiciunea nereturnării ajutorului la o dată la 
care va fi solicitat [3]. Alături de capitalul uman, capitalul 
intelectual şi cel cultural, încrederea este unul dintre cele 
mai preţioase forme de capital.

Fiecare membru al comunităţii evaluează performanţa 
sa în relaţie cu el însuşi şi cu a celorlalţi pe baza reţelelor 
comunitare existente. Se poate spune că se reface la scară 
mică agora antică, se reformulează şi se repopulează ca loc 
de întâlnire şi negociere între bunul comun, particular şi 
public. Astfel, individul de jure nu se poate transforma într-
un individ de facto al unei organizaţii sau comunităţi decât 
în condiţiile în care acesta păşeşte în agora cu încredere.

încrederea asigură succesul, care potenţează motivaţia 
oamenilor în obţinerea performanţei prin valorificarea 
la maximum a resurselor deţinute în acel moment. 
Insuccesul, în schimb, sau doar măcar prefigurarea 
acestuia, duce la demotivare, blocaj, pasivism şi la 
neutilizarea resurselor disponibile, chiar dacă acestea ar 
putea salva o anume situaţie de criză. în fapt, perioadele 
de criză testează şi validează nivelul real al încrederii.

încrederea sporeşte mult în perioadele de succes şi 
scade rapid în perioadele mai puţin propice. în primul 
caz, este o mişcare în cerc: încrederea generează 
performanţă, performanţa generează încredere. Problema 
importantă este însă menţinerea succesului, mai mult 
decât obţinerea lui în condiţiile în care constrângerile 
din ce în ce mai puternice într-o competiţie solicită un 
capital semnificant de încredere.

literatura de specialitate consemnează anumiţi factori 
care pot potenţa încrederea. între aceştia, menţionăm:

• sentimentul apartenenţei la organizaţie; 
• recunoaşterea contribuţiei fiecărui membru;
• recunoaşterea nivelului de influenţă şi autoritate 

al fiecăruia în organizaţie;
• vizibilitatea poziţiei în instituţie sau organizaţie;
• tratarea echitabilă a fiecărui membru;
• asumarea de către organizaţie a unui parcurs de 

dezvoltare personală pentru fiecare membru, cu 
efecte în planul eficienţei organizaţionale;

• libertatea de a alege în limitele domeniului şi de 
a avea control asupra a ceea ce face;

• încredere şi siguranţă pentru acţiunile şi activi-
tăţile derulate;

• înţelegerea de către fiecare membru a importanţei 
produselor muncii sale pentru el, pentru organi-
zaţie, pentru capitalul social al acesteia şi pentru 

succesul organizaţiei în domeniul respectiv prin 
produsele create.

între modalităţile prin care putem construi încrede-
rea, amintim:

• încurajarea membrilor organizaţiei de a lua decizii, 
fără a mai solicita permisiunea unei autorităţi;

• identificarea şi comunicarea unor subiecte com-
plexe şi provocatoare, care solicită competenţele 
acestora şi în care se regăsesc;

• comunicarea permanentă pentru a obţine feed-
back, pentru a cunoaşte nivelul de realizare a 
unor proiecte, pentru a încuraja în anumite etape 
şi pentru ca fiecare să nu se simtă izolat de obiec-
tivele organizaţiei;

• încurajarea colaborării6 şi a cooperării7;
• construirea de modalităţi prin care fiecare să aibă 

acces la baza de date necesare activităţii;
• crearea de contexte în care să poată fi împărtăşite 

experienţe, date, informaţii şi cunoştinţe;
• oferirea oportunităţilor de dezvoltare personală 

prin care aceştia dobândesc abilităţi noi în valo-
rificarea capacităţilor proprii etc. 

într-un studiu recent se arată că oamenii care lucrea-
ză în companii de încredere înaltă au raportat cu 74% 
mai puţin stres decât cei care lucrează în companii de 
încredere redusă. De asemenea, aceştia indică cu 106% 
mai multă energie la locul de muncă, cu 13% mai puţine 
zile de boală, cu 76% mai mult angajament, cu 29% mai 
multă satisfacţie faţă de viaţa lor şi cu 40% mai puţină 
epuizare. Toţi factorii enumeraţi asigură performanţe 
remarcabile, fără ca acestea să fie rodul unor „miracole”, 
ci rezultatul unei culturi a încrederii profesate în mod 
real (harvard Business Review).

viitorul nu poate fi gândit şi construit fără a avea 
încredere în tine, în oamenii de lângă tine, în oamenii 
cu care lucrezi. Fără încrederea în forţele proprii, trăim 
într-un prezent continuu, iar viitorul întârzie să se nască. 
De aceea, încrederea se subsumează, pe termen lung, 
efortului de a transforma prezentul în viitor. Un com-
portament care indică neîncredere se transmite celor din 
jurul tău, fiind contagios. Comportamentul care indică 
încredere în forţele proprii este un mesaj pentru cei din 
jur care oferă confort, siguranţă în posibilitatea realizării 
obiectivelor asumate. Atât încrederea, cât şi neîncrederea 
sunt produse doar ale minţii noastre. Gândirea pozitivă 
împreună cu o bună cunoaştere de sine sunt factori 
care generează încrederea în sine. în mintea fiecărui 
elev, viitor adult, trebuie sădită ideea posibilităţii de a 
face, de a fi el însuşi, indiferent de context şi situaţie; 
dacă această idee îşi găseşte locul şi devine deprindere, 

6 Colaborare: participare activă la munca unui colectiv 
printr-o contribuţie efectivă; muncă în comun [6].

7 A coopera: a lucra împreună (cu cineva), a lua parte la o 
muncă comună, a colabora, a-şi da concursul [6].

cultura încrederii – comunicare şi cooperare

doCendo disCimus



d
i
d
a
c
t
i
c
a
 
P
r
o
.
.
.
,
 
n
r
.
5
 
(
1
�
3
)
 
a
n
u
l
 
�
0
�
0

�1

elevii nu vor mai aştepta ca problemele lor să fie rezol-
vate de alţii, pentru ca ei să fie „fericiţi”, în contextul 
în care unii aşteaptă toată viaţa ajutor de undeva, fără 
a conştientiza faptul că deţin deja resursele necesare. 
Temele pentru acasă (depăşind disputa asupra utilităţii 
sau nu a acestora) sunt un bun exemplu; mobilizarea 
întregii familii pentru a-l „ajuta”, în loc să se centreze pe 
dezvoltarea capacităţilor de lucru şi a încrederii în sine, 
nu poate decât să nască în mintea elevului faptul că nu 
va reuşi. Repetarea unor asemenea experienţe de către 
copiii „ajutaţi” în acest fel, şi nepregătiţi să se cunoască, 
transformă o minte limpede şi strălucită în una care îşi 
impune permanent limite, incapabilă să fie ea însăşi. 

În concluzie: „Predarea” şi cultivarea încrederii în 
sine şi în capacităţile proprii ar trebui să devină disci-
plină obligatorie în şcoală. Or, într-o societate civilizată 
şi prosperă, încrederea stă la baza aproape a tot ceea ce 
facem şi cine suntem.

Daniela munCa‑aFtenev

 Direcţia Generală Educaţie, Tineret şi Sport 
a Consiliului Municipal Chişinău, Preşedintele 
Academiei de Inovare şi Schimbare prin Educaţie

educaţie online fără hotare 
prin intermediul proiectelor 

educaţionale intra‑, inter‑ şi 
transdisciplinare

CzU 37.091:004  |   doi.org/10.5281/zenodo.4256693

Rezumat: Articolul prezintă iniţiativa Educaţie online fără 
hotare, care are drept scop să sprijine dezvoltarea şi transferul de 
practici inovatoare în educaţie prin intermediul platformelor web 
de comunicare la distanţă, precum şi să încurajeze implementa-
rea de proiecte educaţionale transdisciplinare şi transnaţionale. 

Caracterul intra-/inter-/transdisciplinar al proiectelor, centrarea pe rezolvarea de probleme, învăţarea prin cercetare şi lucrul în 
echipă prin intermediul platformelor educaţionale online vor consolida aspectul integrativ al procesului educaţional, în conformitate 
cu recomandările curricula revizuite din 2018 şi 2019.

Cuvinte-cheie: educaţie online, proiecte educaţionale, transdisciplinar, transnaţional.

Abstract: The article presents the Borderless Online Education initiative, which aims to support the development and 
transfer of innovative educational practices through online platforms for distance communication, as well as to encourage the 
implementation of transnational educational projects. Its intra-/inter-/transdisciplinary character, the focus on problem solving, 
on learning through research and teamwork through online educational platforms will strengthen the integrative aspect of the 
educational process, in accordance with the revised curriculum recommendations of 2018 and 2019.

Keywords: online education, educational projects, transdisciplinary, transnational.

în anul 2018, Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării a publicat curriculumul revizuit pentru treapta primară, 
iar în anul 2019 – pentru treptele de gimnaziu şi liceu1. în condiţiile în care am fost nevoiţi să redefinim conceptele şi 
metodologiile ce ne-ar permite să continuăm procesul de predare-învăţare-evaluare la distanţă, indiferent de disciplină, 
a devenit deosebit de importantă redimensionarea atitudinii, a valorilor, instrumentelor şi platformelor educaţionale în 
contextul cauzat de situaţia pandemică. Un loc aparte în cadrul acestui demers de revizuire şi diversificare a procesului 
instructiv îl ocupă corelarea abordărilor intra-, inter- şi transdisciplinare la nivelul relaţiilor didactice prin intermediul 
proiectelor educaţionale implementate la distanţă.

 https://mecc.gov.md/ro/content/invatamint-general 
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Curricula din 2018 şi 2019 includ un număr de ore 
prestabilit pentru fiecare treaptă de şcolaritate la discreţia 
cadrului didactic. Aceste ore sunt recomandate a fi utilizate 
în funcţie de context, pentru a asigura calitatea procesului 
educaţional şi centrarea pe nevoile de formare ale elevilor: 
activităţi de sinteză, activităţi de consolidare şi realizare 
a proiectelor educaţionale cu deschidere interdisciplinară 
şi transdisciplinară2. Pentru fiecare treaptă de şcolaritate, 
în vederea stimulării abordării inter-/transdisciplinare a 
procesului educaţional, se recomandă realizarea, în ca-
drul fiecărui semestru, a unui proiect educaţional care să 
acopere diverse discipline şcolare şi care să fie centrat pe 
rezolvare de probleme, pe învăţare prin cercetare şi lucru 
în echipă. Noua ediţie curriculară pune accentul şi pe 
diversificarea procesului de evaluare, iar evaluarea prac-
tică se recomandă a avea caracter integrativ (presupune 
valorificarea competenţei de comunicare orală şi/sau scrisă 
la etapa de elaborare şi/sau prezentare), precum şi transdis-
ciplinar (implică utilizarea de către elevi a competenţelor 
formate în cadrul altor discipline şcolare  – Informatica, 
Arta plastică, Muzica, Educaţia tehnologică etc.)3.

în acest context, campania Pledoarie pentru pe-
dagogie vine în întâmpinarea cadrelor didactice cu o 
serie de recomandări legate de stabilirea de parteneri-
ate educaţionale intra-, inter- şi multidisciplinare, cum 
ar fi iniţiativa Educaţie online fără hotare, lansată în 
luna septembrie 2020, în cadrul Proiectului Educaţie 
online, implementat de Ministerul Educaţiei, Culturii 
şi Cercetării şi Primăria Municipiului Chişinău4. Ast-
fel, în mai puţin de o lună de la lansarea proiectului, 
peste 1000 de instituţii educaţionale din Republica 
Moldova şi din România s-au înregistrat în proiect 
cu scopul de a identifica parteneri transnaţionali 
peste Prut, care le-ar permite să integreze cu succes 
metoda proiectului în curricula şcolare şi preşcolare. 
Acest lucru denotă faptul că interesul pentru metoda 
predării în bază de proiecte educaţionale este mai 
viu decât oricând, iar cadrele didactice de pe ambele 
maluri ale Prutului împărtăşesc dorinţa comună de a 
ieşi din tipare şi de a-şi surprinde elevii cu iniţiative 
care depăşesc limitele fizice a unei săli de clasă, la 
propriu şi la figurat.

Iniţiativa Educaţie online fără hotare îşi propune 
să sprijine dezvoltarea, transferul şi implementarea de 
practici inovatoare în educaţie prin intermediul platfor-
melor web de comunicare la distanţă, să încurajeze im-
plementarea de iniţiative educaţionale comune cu scopul 
promovării, cooperării, învăţării reciproce şi schimbului 
de experienţă la nivel european, să ofere posibilitatea 

2 https://mecc.gov.md/sites/default/files/limba_straine_gi-
mnaziu.pdf 

3 https://mecc.gov.md/sites/default/files/limba_si_lit_roma-
na_sc_nat_gimnaziu.pdf 

4 www.educatieonline.md 

instituţiilor educaţionale din Republica Moldova şi din 
România să colaboreze la nivel transnaţional, împărtăşind 
şi confruntând idei, practici sau metode de lucru, produ-
când, astfel, rezultate tangibile. Caracterul intra-, inter- şi 
transdisciplinar al acestor colaborări se desprinde chiar din 
titlul proiectelor propuse: Recuperăm, reciclăm, natura 
o păstrăm!; Tradiţii şi obiceiuri româneşti; Ospitalitate 
dincolo şi dincoace de Prut; Să ne cunoaştem mai bine 
istoria; Veşnicia s-a născut la sat.

Proiectele transnaţionale implementate la distanţă 
nu au limită de vârstă, de aceea, în aceste iniţiative, pot 
participa instituţiile de învăţământ preuniversitar publice 
şi private – grădiniţe, şcoli gimnaziale, şcoli speciale, şcoli 
de muzică, licee, colegii naţionale/tehnice, şcoli profesio-
nale, licee tehnologice şi şcoli postliceale. Educaţie online 
fără hotare întruneşte un segment larg de instituţii şi trepte 
de şcolarizare, începând de la colaborări între grădiniţe 
– de exemplu, proiectele Ursuleţul de pluş; Suflet de co-
pil creativ; Copil ca tine sunt şi eu!, continuând la nivel 
gimnazial şi liceal – File de poveste; Prieteni cu natura; 
Lumea poveştilor; Chipul mamei în operele literare şi 
ajungând până la colegii şi şcoli profesionale: Educaţia 
pentru sănătate între necesitate şi realitate; Înţelepciunea 
strămoşească în folclorul naţional; Meseria – brăţară de 
aur – proiect tehnico-ştiinţific; Alb şi negru – combaterea 
violenţei în şcoală.

Iniţiativa Educaţie online fără hotare le propune 
cadrelor didactice să opteze pentru proiecte şcolare şi 
extraşcolare, proiecte de tip învăţare, proiecte de inves-
tigaţie sau cercetare, proiecte de acţiune ecologică, pro-
iecte de tip rezolvare de probleme, proiecte culturale şi 
civice şi proiecte de dezvoltare academică şi personală. 
Reieşind din aceste opţiuni, participanţii au lansat cola-
borări intitulate astfel: De la teorie la practică – rampa 
de lansare către antreprenoriat de succes!; Recuperăm, 
reciclăm, natura o salvăm!; Crăciunul – sărbătoarea 
sufletului nostru; Alimentaţia – o poartă deschisă sănă-
tăţii!; Ne jucăm, ne distrăm – circulaţie învăţăm!

Pentru a evidenţia aspectele intra-, inter- şi multidis-
ciplinare, este încurajată participarea şi a altor organizaţii 
active din domeniul educaţiei, precum şi implicarea 
autorităţilor educative: inspectorate, direcţii de învăţă-
mânt la nivel local, raional, municipal sau regional ori 
din celelalte domenii vizate: ONG-uri, muzee, organi-
zaţii comerciale, centre culturale, biblioteci, ambasade, 
camere de comerţ, incubatoare de afaceri. Potenţialele 
colaborări pot fi identificate din titlurile proiectelor: 
Fenomenul deportărilor reflectat în operele literare; 
Importanţa istorică a lăcaşelor sfinte; Prevenirea aban-
donului şcolar; Ecologul antreprenor.

Cele mai importante obiective ale parteneriatelor 
intra-, inter- şi transdisciplinare sunt: contribuirea la 
dezvoltarea unei educaţii de calitate, încurajarea formării 
continue a cadrelor didactice şi manageriale, întărirea 
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dimensiunii europene în educaţie şi facilitarea accesu-
lui transnaţional la resurse educative. Proiecte precum 
concursul de creaţie literară De Dragobete – să iubim 
româneşte!; festivalul  naţional de muzică şi dans pentru 
copii Floare de castan; concursul de creaţie literară Uliţa 
copilăriei sau Cărţi digitale în limba franceză pentru 
elevii de gimnaziu nu doar promovează dimensiunea 
interculturală a educaţiei, cooperarea şi mobilitatea în 
domeniu, dar încurajează învăţământul deschis la dis-
tanţă, inovările în elaborarea materialelor pedagogice şi 
didactice şi utilizarea noilor tehnologii în educaţie.

Planificarea şi implementarea unui proiect transna-
ţional la distanţă solicită un nivel înalt de organizare şi 
disciplină de muncă, de aceea este important ca fiecare 
participant să respecte structura recomandată. Astfel, 
colaborările între instituţii din diferite ţări vor fi struc-
turate în mod individual de fiecare echipă de parteneri 
şi vor include obligatoriu: titlul proiectului; cel puţin 
doi participanţi, unul din Republica Moldova şi unul din 
România sau din diasporă; perioada de desfăşurare (cel 
puţin o lună, cel târziu până la finele lunii mai 2021); 
obiectivele şi scopul proiectului; etapele de implemen-
tare; calendarul activităţilor (organizat pe săptămâni); 
modalităţile de evaluare a implicării elevilor; moda-
lităţile de prezentare a rezultatelor muncii elevilor şi 
evenimentul final (online sau offline): Facebook live, 
conferinţă, forum, târg, expoziţie virtuală de lucrări 
create de elevi, lecţie publică/deschisă etc.

Un exemplu foarte prietenos creativităţii preşco-
larilor şi elevilor de la treapta primară poate fi proiectul 
transnaţional Ursuleţii de pluş RO-MD5, adaptat după 
modelul The Teddy Bear Project, propus de Reţeaua 
Internaţională de Resurse Educaţionale iEARN6, cu 
sediul în New York, SUA. în etapa de pregătire, elevii 
de la treapta primară sau copiii din grădiniţele partenere 
aleg un ursuleţ de pluş sau o altă jucărie sugestivă, care 
va deveni mascota echipei şi ,,reprezentant” oficial al 
instituţiei/clasei/grupei. După ce stabilesc de comun 
acord numele ursuleţului, copiii află de la cadrul di-
dactic că acesta va călători peste Prut şi va frecventa o 
grădiniţă sau va studia la o şcoală din România sau din 
Republica Moldova, timp de 3 săptămâni, după care se 
va întoarce acasă cu multe impresii şi cunoştinţe noi. 
Ei vor alege şi o agendă sau un album pentru notiţe, 
care va însoţi ursuleţul în călătorie. Pe prima pagină 
a agendei sau a albumului, copiii vor scrie o scrisoare 
din numele ursuleţului adresată semenilor din instituţia 
parteneră. Atunci când ursuleţul este pregătit, va fi or-
ganizată o întâlnire online cu grădiniţa/şcoala partene-
ră, iar copiii sau elevii vor face cunoştinţă cu ursuleţul 
care urmează să-i viziteze. Apoi jucăria şi agenda vor 

5 http://alem.aice.md/resources/proiectul-transnational-ur-
suletul-de-plus-ro-md/ 

6 https://iearn.org/cc/space-2/group-94 

fi expediate peste hotare printr-un colet poştal.
în etapa de implementare a proiectului, când ambii 

ursuleţi ajung la destinaţie, va fi organizată cea de-a doua 
întâlnire online. Ursuleţii vor povesti cum au ajuns la desti-
naţie şi ce cadouri au adus pentru noii lor prieteni. Timp de 
3 săptămâni, ursuleţul va lua parte la activităţi împreună cu 
copiii sau elevii din instituţia partener şi va însuşi tot ceea 
ce învaţă şi ei. la fiecare lecţie, un copil (prin rotaţie) va 
,,ajuta” ursuleţul să-şi noteze în agendă sau în album ce a 
studiat în ziua respectivă, ce a fost nou pentru el, ce impresii 
a avut, cum s-a distrat etc. Un alt copil/elev (prin rotaţie) 
fotografiază activităţile (4-5 fotografii pe zi). la final de 
săptămână, fiecare instituţie/clasă/grupă va expedia parte-
nerilor fotografii cu micile aventuri ale ursuleţului, pentru 
informare (3 emailuri cu fotografii). Peste 3 săptămâni de 
vizită, ursuleţul va trebui să aibă agenda sau albumul plin 
de notiţe, fotografii, desene, impresii şi lucruri noi învăţate 
împreună cu copiii/elevii din instituţia partener.

la final de vizită, instituţiile partenere vor organiza 
cea de-a treia întâlnire online: ursuleţii îşi ”vor povesti” 
ce au învăţat, cum s-au distrat, ce lucruri noi au învăţat 
etc. Abia după această întâlnire, ursuleţii se vor întoarce 
acasă. Ajungând la destinaţie, va fi organizată cea de-a 
patra întâlnire online. Ursuleţii vor povesti ce cadouri au 
adus acasă şi vor interacţiona între ei. Fiecare copil/elev va 
ajuta ursuleţul să-şi prezinte agenda sau albumul, pentru a 
relata despre cele studiate peste hotare. Copiii îşi vor mul-
ţumi unii altora pentru grija purtată ursuleţului vizitator şi 
pentru cadourile primite. într-o ultimă fază, fiecare cadru 
didactic implicat în această colaborare va elabora un scurt 
raport al activităţilor desfăşurate.

în cadrul acestui proiect, elevii din instituţiile 
partenere interacţionează în permanenţă cu ajutorul 
platformelor educaţionale online, pentru a fi la curent 
cu „peripeţiile” ursuleţului de pluş. Cadrele didactice 
pot opta pentru cele mai simple aplicaţii de conferinţe 
web, cum ar fi: zoom, Google Meet, Skype, Microsoft 
Teams, Cisco Webex, Facebook Messenger, viber. la 
rândul său, ursuleţul de pluş călătoreşte peste hotare 
pentru a se întoarce acasă cu un produs – agenda care va 
reflecta tot ceea ce a învăţat împreună cu elevii sau co-
piii din instituţia partener. Fiecare proiect educaţional 
intra-, inter- şi transdisciplinar implementat la distanţă 
va fi conturat în jurul unor astfel de produse de învăţare, 
care vor oferi finalitate, dar şi motivaţie tuturor parti-
cipanţilor: elevi, cadre didactice, parteneri strategici. 
în cazul colaborării la distanţă, aceste produse vor fi 
elaborate în format digital, în conformitate cu cele mai 
recente recomandări ale Uniunii Europene, cum ar fi: 
volumul Complementar al Cadrului European Comun 
de Referinţă pentru limbi7, publicat în 2018, care a 
introdus interacţiunea online ca un element important al 

7  https://rm.coe.int/cefr-companion-volume-with-new-de-
scriptors-2018/1680787989 
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comunicării într-o limbă străină, alături de comunicarea orală şi cea scrisă. în anul 2015, Ministerul Educaţiei 
al Republicii Moldova a publicat Standardele de competenţe digitale pentru cadrele didactice din învăţământul 
general8 şi Standardele de competenţe digitale ale elevilor din ciclul primar, gimnazial şi liceal9. Pentru a reflecta 
această noutate, noul curriculum pentru ciclul gimnazial şi cel liceal include indicatori care se referă la capacitatea 
elevului de a înţelege informaţia publicată în diverse surse digitale – site-uri web, postere şi anunţuri digitale etc. 
– şi de a se implica eficient în discuţii şi conversaţii online. A fost diversificată şi lista de acte comunicative şi cea 
de activităţi şi produse şcolare recomandate, care include lectura  de povestiri, utilizarea testelor interactive online, 
crearea de postere digitale, formularea de mesaje scurte şi clare într-un chat sau pe un forum, crearea unui blog 
sau portofoliu online, înregistrarea unui mesaj audio (podcasturi) sau video etc. Toate aceste inovaţii vor echipa 
cadrele didactice cu resursele necesare  planificării, implementării şi evaluării cu succes a unui proiect intra-, inter- 
şi transdisciplinar la distanţă.

În concluzie: Abordarea intra-, inter- şi transdisciplinară la nivelul relaţiilor didactice prin intermediul proiec-
telor educaţionale implementate la distanţă vine ca o soluţie la numeroase provocări cu care se confruntă profesorul 
din era digitală. Iniţiativa Educaţie online fără hotare ne invită să ne punem la încercare creativitatea şi spiritul de 
echipă, dar şi să redefinim conceptele şi metodologiile, de maniera în care ne-ar permite continuarea procesului de 
predare-învăţare-evaluare la distanţă, indiferent de disciplină şi treapta de şcolarizare. Astfel, realizarea în cadrul 
fiecărui semestru a unui proiect educaţional care să acopere diverse discipline şcolare şi care să fie centrat pe rezol-
vare de probleme, pe învăţare prin cercetare şi lucru în echipă la distanţă, prin intermediul platformelor educaţionale 
online, ne va permite să consolidăm aspectul integrativ şi transdisciplinar al procesului de predare-învăţare-evaluare 
în conformitate cu recomandările curricula revizuite din 2018 şi 2019.

8  https://mecc.gov.md/sites/default/files/cnc4_finalcompetente_digitale_profesori_22iulie2015_1.pdf 
9  https://mecc.gov.md/sites/default/files/cnc4_final_competente_digitale_elevi_22iulie2015_1.pdf 

Clubul de dezbateri 
educaţionale PAIDEIA altfel

C.E. PRO DIDACTICA anunţă relansarea şedinţelor Clubului PAIDEIA într-un nou format, începând cu data de 
13 noiembrie 2020. Cele 9 şedinţe online şi 9 şedinţe faţă în faţă vor avea în atenţie subiecte de actualitate şi necesitate 
personală şi profesională pentru cadrele didactice şi manageriale. 

Tematica şedinţei Data / ora Formator
Educaţie pentru integritate 20 noiembrie (15.00-17.00) Pavel Cerbuşca 
Gestionarea arderii profesionale a profesorilor (sindromul burn-out): 
tehnici de prevenţie şi de intervenţie

27 noiembrie (15.00-17.00) Daniela
Terzi-Barbaroşie

Alfabetizare funcţională 4 decembrie (15.00-17.00) Olga Cosovan,
Tatiana Cartaleanu 

Abordarea transdisciplinară a terminologiei 11 decembrie (15.00-17.00) Olga Cosovan,
Tatiana Cartaleanu

Management emoţional din perspectiva dezvoltării personale 18 decembrie (15.00-17.00) Ecaterina Moga
Elemente de interactivitate în cadrul predării la distanţă 22 ianuarie (15.00-17.00) Raisa Gavriliţă 
Parteneriatul educaţional 29 ianuarie (15.00-17.00) Daniela vacarciuc 
Motivarea elevilor şi cadrelor didactice 12 februarie (15.00-17.00) Elena Davidescu 

Participarea la şedinţe este gratuită. Pentru înscriere, vă rugăm să completaţi formularul disponibil pe site-ul www.
prodidactica.md sau să ne contactaţi la numerele de telefon: 022-54-25-56; 022-54-19-94. Cadrele didactice care vor 
frecventa şedinţele vor beneficia de certificate de participare.

Proiectul Clubul de dezbateri PAIDEIA pentru cadrele didactice – noi provocări în mediul de învăţare online este 
implementat de C.E. PRO DIDACTICA în perioada septembrie 2020-august 2021, cu sprijinul financiar al Reţelei Cen-
trelor de Politici Educaţionale NEPC, cu sediul la zagreb, Croaţia (http://www.edupolicy.net/), şi îşi propune să susţină 
dezvoltarea personală şi profesională continuă a cadrelor didactice.
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Kristina Cernei

gr. did. sup., Liceul Teoretic Onisifor Ghibu din 
Chişinău

Crearea unui mediu favorabil 
dezvoltării competenţelor 

elevilor în contextul 
predării online

CzU 37.091:004  |   doi.org/10.5281/zenodo.4264450

Rezumat: Pandemia COVID-19 a afectat multe domenii, 
inclusiv pe cel educaţional. În pofida acestui lucru, cadrele 
didactice au gestionat situaţia, reuşind să colaboreze şi să 
creeze medii de învăţare cu impact durabil, de care au bene-

ficiat şi sistemul de învăţământ, în general, şi elevii, în particular. De asemenea, profesorii au dezvoltat relaţii sănătoase cu 
elevii şi cu părinţii acestora. Procesul de învăţare online a fost însă însoţit de anumite dificultăţi; o serie de soluţii la acestea 
sunt oferite în prezentul articol.

Cuvinte-cheie: predare la distanţă/online, colaborare, competenţe lingvistice. 

Abstract: The period of quarantine during the COVID-19 pandemic has affected many fields, including the educational one. 
Teachers all around the world have managed to collaborate and create impactful learning environments that have benefited the 
system and the students. The teachers have also managed to develop a healthy relationship with their students and the students’ 
parents, from which fact successful didactic techniques have emerged. However, the online learning process has highlighted a 
number of difficulties; the article offers solutions for some of these.

Keywords: online learning, collaboration, linguistic competence.

Pandemia cauzată de COvID-19 a provocat schim-
bări globale la toate nivelurile, inclusiv la cel educaţi-
onal. Noi, profesorii, am fost nevoite să ne adaptăm, în 
timp record, la noile condiţii de predare-învăţare-evalu-
are. Perioada martie-mai 2020 a fost una de ,,încălzire” 
a competenţelor noastre digitale, începând cu luna sep-
tembrie, această ,,cochetare” nu mai are loc în procesul 
educaţional: suntem mai pregătiţi. 

Fiind profesoară de limbă engleză, predând şi cursul 
opţional Educaţie pentru media, consider implicarea 
în învăţarea independentă un generator de competenţă 
profesională. Astfel, pe parcursul verii, am participat la 
diverse webinare organizate de Ministerul Educaţiei, 
Culturii şi Cercetării, Direcţia Generală Educaţie, Tine-
ret şi Sport, American Center, platformele internaţionale 
eTwinning, Global School Alliance, Wakelet Teams, 
PISA4U. Am avut şi posibilitatea să realizez activităţi 
pe care le-am prezentat în cadrul unor conferinţe [1].

venind la începutul anului şcolar cu zeci de idei, care 
pot fi implementate în zeci de moduri, mi-am dat seama 
că putem privi optimist spre debutul unui an academic 
de succes, indiferent de modelul de predare [2]. liceul 
nostru a optat pentru modelul nr. 7, care permite alegerea 
mai multor scenarii ce pot fi adaptate la cerinţele elevilor. 
Corpul didactic a avut încredere în forţele proprii, pentru 
că a beneficiat anterior de instruire locală din partea 
subsemnatei şi a unei colege, implicată şi ea activ în 
programul de autodezvoltare pe parcursul verii. 

însă, chiar din primele zile, au fost semnalate nume-
roase impedimente. Or, teoria şi practica sunt două poluri 
opuse; este nevoie de modele de predare de succes. Ca 
profesoară de limbă engleză, cunosc foarte bine im-
portanţa dezvoltării competenţei lingvistice a elevilor. 
Această competenţă poate fi formată şi dezvoltată doar 
dacă se practică sistematic un şir de activităţi specifice. 
Cum ar decurge deci un demers didactic în contextul 
predării la distanţă?

Pentru început, aş vrea să menţionez cât de mult 
contează perseverenţa şi motivaţia cadrului didactic. 
Tot ceea ce am reuşit să creez pentru elevii mei a fost 
făcut din interes sporit pentru cunoaştere şi dintr-o de-
terminare absolută. 

în luna martie, am participat la un webinar creat de 
Microsoft Teams, în cadrul căruia colegii din Finlanda şi 
Norvegia ne-au povestit cum lucrează ei online. Surprinsă 
de atitudinea respectuoasă în relaţia tripartită elev-profe-
sor-părinte, mi-am propus să aplic metodele lor. Comuni-
carea cu părinţii în această perioadă plină de confuzie era 
una prioritară. Părinţii sunt cei care dau tonul învăţării în 
sala de clasă online. Stabilind unele criterii şi cerinţe, am 
pus accentul pe sporirea încrederii elevilor în reuşita lor, 
contrar condiţiilor neobişnuite. Din septembrie, scopul 
meu nu este doar oferirea cunoştinţelor, dar şi crearea unui 
mediu favorabil de acceptare a ,,noului normal”.

Principalele aspecte care trebuie luate în considerare 
sunt dotarea cu tehnică şi deschiderea elevului faţă de 
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învăţare. Instruirea online nu există fără un echipament 
relevant. Astfel, în contextul predării la distanţă, pe masa 
mea de lucru se află: un calculator (conectat la Internet) 
de la care accesez o platformă online, un alt calculator 
destinat prezentării exerciţiilor pentru audiere, căştile 
cu microfon încorporat (pentru un sunet mai bun) şi, 
desigur, manualele şcolare.

O lecţie obişnuită online decurge în felul următor:
	Evocarea: salutul pe platforma aleasă de instituţie 

– noi am optat pentru Skype. Acest salut este ur-
mat de câteva întrebări succinte, care ar putea tre-
zi curiozitatea elevilor. Urmează expedierea unui 
link, care trimite spre o conferinţă pe platforma 
zoom, pe care se vor desfăşura alte două etape 
ale lecţiei: Realizarea sensului şi Reflecţia. 

	Realizarea sensului este foarte puţin bazată pe 
partajarea de ecran, pentru a putea urmări elevii, 
dar şi cursul lecţiei. în scopul ”simplificării” 
materiei, se oferă numeroase exemple, deseori 
însoţite de traducere. Toate sarcinile şi regulile 
sunt, în mod obligatoriu, repetate şi în chat, pen-
tru a evita confuziile în caz de legătură Internet 
instabilă (când elevilor le-ar putea scăpa anumite 
elemente din cele spuse). Cel mai interesant 
moment pentru elevi este etapa Reflecţie. 

	Reflecţia: elevii sunt întotdeauna grupaţi câte 
trei sau formează perechi. li se dă sarcina să 
citească, să discute, să realizeze un exerciţiu 
împreună. Pentru aceasta, ei părăsesc conferinţa 
zoom şi trec pe Skype, unde se întrunesc cu 
membrii grupului sau cu colegul de pereche, 
pornesc camera, înregistrează activitatea şi apoi 
mi-o expediază mie, în regim privat. Activitatea 
are rolul de a consolida tema predată. Imediat ce 
activitatea s-a încheiat şi a fost înregistrată, elevii 
revin în conferinţa zoom, unde lecţia continuă 
în modul stabilit. Mai multe cadre didactice 
consideră predarea online ca fiind un impediment 
pentru sarcini în perechi sau grup. Eu însă am 
exersat această abordare cu elevii de la treapta 
gimnazială şi cea de liceu şi pot afirma că, dacă 
sunt instruiţi şi ajutaţi la nivel tehnologic, lucrul 
în perechi şi în grup poate fi îndeplinit cu suc-
ces. Am practicat această metodă la webinarele 
organizate de PISA4U, care mi-au oferit soluţii 
pentru impedimentul cel mai mare al orelor de 
limbă engleză – comunicarea. în caz de necesi-
tate, elevii repetă înregistrarea lucrului în perechi 
sau în grup pentru o însuşire mai bună. 

	la etapa Extensie, revenim pe platforma Skype. 
Elevilor li se oferă întrebări de feedback şi li se 
dă tema pentru acasă – dozată, conform scrisorii 
metodice. De obicei, tema pentru acasă este reali-
zată în formă virtuală, pe platforma Padlet, linkul 

fiind expediat din timp. Elevii practică lucrul în 
perechi sau în grup şi la sarcinile de proiect, se-
siunile de lucru fiind înregistrate şi apoi partajate 
cu mine, pentru feedback. Nu se oferă note, ci 
doar încurajări şi laude pentru munca depusă. 
Astfel, toate încercările elevilor sunt acceptate 
şi ajustate pentru atingerea performanţei. 

Orele online sunt reuşite în clasele în care elevii sunt 
prezenţi la ore şi urmează indicaţiile profesorului. E ade-
vărat că există numeroase greutăţi la capitolul atitudine şi 
respect pentru munca elevilor şi a cadrului didactic. Cele 
mai mari impedimente vin din partea elevilor care refuză 
participarea la ore din varii motive – sau nu participă decât 
foarte pasiv, având camera şi microfonul deconectate. O 
altă problemă majoră este momentul partajării ecranului, 
aspect pe care îl evit din motiv că pierd conexiunea cu 
elevii, iar ei, cunoscând acest lucru, se deconectează şi 
risc să fiu unica prezentă la lecţie. 

În concluzie: Perioada martie-mai şi începutul lui 
septembrie m-au încurajat. Consider că învăţământul din 
Republica Moldova mai curând a beneficiat de pe urma 
carantinei, în pofida multor altor pierderi. Solidaritatea 
cadrelor didactice a rezultat în crearea multor grupuri 
de lucru, în care toţi au avut ceva de spus şi am învăţat 
unii de la alţii cum e mai bine de realizat un demers 
didactic în condiţii de criză. Am avut parte de suport 
din partea administraţiilor publice locale, a membrilor 
administraţiei instituţiilor educaţionale şi a societăţii. 
Am făcut un salt enorm de la tabla de pe perete la tabla 
interactivă şi cea virtuală. Am depăşit frica de a filma 
şi de a fi filmaţi. Creăm un conţinut nu doar clasic, ci şi 
virtual. în consecinţă, cadrul didactic post-COvID-19 
va fi mai energic, mai deschis noilor tehnologii, mai 
creativ. 
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Rezumat: Pornind de la câteva consideraţii generale 
despre modalităţile de schimbare a sistemelor cu inerţie mare, 
autorul prezintă în acest articol o scurtă perspectivă personală 
asupra modernizării educaţiei, pe care a condus-o din postura 

de ministru al educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului în perioada 2009-2012, materializată prin Legea nr. 1/2011.
Cuvinte-cheie: modernizare, sistem, expert, educaţie.

Abstract: Starting with some general considerations about the ways in which high-inertia systems may be transformed, the 
author presents a brief personal perspective on the modernization of education, a process he had led from the position of Minister 
of Education, Research, Youth, and Sports between 2009 and 2012. This effort was eventually materialized in Law no. 1/2011.

Keywords: modernization, system, expert, education.

Sunt două moduri de a provoca schimbarea radicală a unor sisteme mari, cum sunt sistemele de educaţie şi de 
sănătate: schimbare de tip ”expert”, în care măsurile sunt decise în urma unui diagnostic precis şi pe baza unor 
cunoştinţe avansate în domeniu, şi schimbare de tip “dezbatere”, în care măsurile sunt decise în urma găsirii unui 
numitor comun acceptabil din partea actorilor din sistemul care trebuie schimbat.

Există, desigur, şi schimbarea de tip ”şmecherie”, în care te prefaci că dezbaţi, dar în final tot ceea ce s-a decis, 
iniţial, în cerc restrâns, se întâmplă. Nu discutăm varianta aceasta, chiar dacă e cea mai răspândită, pentru că nu 
ajungem decât în politica cotidiană, greu de digerat în orice ţară a lumii.

Schimbarea de tip ”expert” presupune, în mare, că politicul se angajează în faţa naţiunii să facă acceptabile şi 
să explice măsurile decise de ”experţi”. Acest tip de schimbare are două mari dezavantaje: 

1) ”Experţii” nu au legitimitate democratică: au fost, pur şi simplu, desemnaţi şi nici nu răspund în faţa nimănui 
în caz de eşec. 

2) Chiar dacă ”experţii” au propuneri foarte bune, dacă terenul nu e favorabil, adică dacă populaţia nu înţelege 
nici diagnosticul şi nici utilitatea schimbării, propunerile sunt foarte greu de aplicat, oricât ar fi de bune. Ea 
are şi două mari avantaje: este, de obicei, ceea ce trebuie, cu măsuri curajoase şi este rapidă.

Schimbarea de tip ”dezbatere” presupune, în mare, ca politicul şi reprezentanţii sistemului care trebuie schimbat 
să fie elementele-cheie pentru găsirea soluţiilor. Acest tip de schimbare are trei mari dezavantaje:

1. Schimbările radicale nu au cum să vină din partea celor care SUNT sistemul.
2. Centrii de putere ai sistemului de schimbat au pârghii multiple, consolidate în timp, prin care orientează 

orice dezbatere prin locotenenţi vocali şi interesaţi, lăsând impresia necunoscătorilor că negrul e alb şi albul 
e negru: spus direct, câştigă cine urlă mai tare.
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3. Orice astfel de schimbare este lentă.
Există un singur avantaj: schimbarea prin ”dez-

batere”, atât cât este ea, nu dă naştere unor turbulenţe 
majore. Iniţiatorii ei vor avea oricând răspunsul: ”Nu eu 
am decis, aşa s-a cerut”.

întrebarea logică este, pentru un lider politic chemat 
să schimbe sisteme mari: ”Pe care din cele două variante 
de schimbare să o aplic?”. Răspunsul, în mare, depinde 
de trei factori:

1) Care e sprijinul (popular şi politic) pe care îl ai 
la începutul schimbării?

2) Care sunt caracteristicile culturale ale subiecţilor 
schimbării?

3) Cât timp ai la dispoziţie?
Să exemplificăm cele expuse teoretic anterior prin 

schimbarea din educaţie concretizată prin legea nr. 1 a 
educaţiei naţionale din România în anul 2011.

la începutul mandatului mi-am pus, fireşte, cele trei 
întrebări de mai sus. Răspunsurile sunt simple:

2) Am avut sprijin total de la Premierul Emil Boc 
şi Preşedintele Traian Băsescu. Sprijinul popu-
lar era foarte mic, mai ales din pricina situaţiei 
politice create de criza economică din 2009.

3) într-o primă aproximaţie, ţesutul cultural al româ-
nilor indică nevoia de leadership puternic pentru 
a urni lucrurile. Mai precis, dacă examinăm pa-
rametrul cultural (hoftstede) ”Power distance”1, 
observăm că România are un punctaj de 902, pe 
când Finlanda, cu sistemul său educaţional mult-
lăudat, are 333.

4) Timpul era scurt: cel mult trei ani1.
Concluzia care se impunea era, aşadar, simplă: sin-

gurul mod de schimbare pe care puteam, rezonabil, să 
îl încerc era o schimbare de tip ”expert”, de sus în jos. 
Iar celor care, fără vreo bază raţională, cer un sistem 

1 https://www.hofstede-insights.com/country-comparison/
finland,romania/

2 Romania scores high on this dimension (score of 90) 
which means that people accept a hierarchical order in 
which everybody has a place and which needs no further 
justification. hierarchy in an organization is seen as 
reflecting inherent inequalities, centralization is popular, 
subordinates expect to be told what to do and the ideal 
boss is a benevolent autocrat.

3 Finland scores low on this dimension (score of 33) 
which means that the following characterizes the Finn-
ish style: Being independent, hierarchy for convenience 
only, equal rights, superiors accessible, coaching leader, 
management facilitates and empowers. Power is de-
centralized and managers count on the experience of 
their team members. Employees expect to be consulted. 
Control is disliked and attitude towards managers are 
informal and on first name basis. Communication is 
direct and participative.

educaţional asemănător celui finlandez, le spun, mai în 
glumă, mai în serios: ”Da, aşa trebuie făcut, atunci când 
România o să fie populată de finlandezi”.

Sigur, în democraţie este greu să propui schimbări 
”de sus în jos”, dar să nu uităm că, încă în 1626, Des-
cartes aduce argumente solide pentru asemenea schim-
bări, spunându-ne, în mare, următorul lucru: cu cât o 
problemă e mai grea, cu atât sunt mai puţini cei care 
o înţeleg şi o pot rezolva. Este, aşadar, inutil să asculţi 
majoritatea atunci când ai o problemă grea, e mai înţelept 
să asculţi minoritatea.

Să revenim însă la educaţia şi la sănătatea din Româ-
nia: în perioada 2007-2011, şeful statului de atunci a pro-
pus două mari schimbări de tip expert: una în educaţie şi 
una în sănătate. Comisii conduse de experţi (Miclea şi 
vlădescu) au făcut diagnostice punct cu punct (care de 
atunci sunt zilnic confirmate şi reconfirmate de realitate 
în ambele domenii), în educaţie a fost făcut chiar şi un 
pact naţional politic (evident, nerespectat), şi au propus 
soluţii pentru legi.

la educaţie, pentru că am avut un plan de moderni-
zare fără cusur, gândit excepţional de Mircea Miclea, 
căruia i-am adăugat perseverenţă, curaj şi nervi, iar 
”sistemul” nu a avut cu ce să mă agaţe, am reuşit să trec 
o lege foarte aproape de soluţiile de tip ”expert”. Toate 
documentele care au stat la baza acestei schimbări de 
tip ”expert”, precum şi textele de lege rezultate, pot fi 
găsite aici4.

Astăzi, după aproape 10 ani de încercări disperate 
de modificare (s-au adus nu mai puţin de 66 de legi de 
modificare a legii iniţiale), mafioţii din educaţie (sindica-
tele, cartelul rectorilor plagiatori, dinozaurii universitari 
hrăniţi în comunism şi hienele tinere) încă nu au reuşit 
să distrugă tot, dar au golit legea de esenţă. Se constată 
însă uşor că tot ce s-a aplicat în varianta iniţială a fost 
bun (clasa pregătitoare, învăţământul profesional dual, 
bacalaureatul corect, clasificarea universităţilor, războiul 
antiplagiat, Şcoala altfel, laserul de la Măgurele, evalu-
area onestă a granturilor de cercetare) şi că tot ce a fost 
modificat a ieşit prost. Calitatea şi coerenţa legii au fost 
lăudate de Comisia Europeană în multiplele rapoarte de 
ţară din 2011 până azi.

în sănătate, nici măcar nu s-a ajuns la stadiul de 
lege. Constatăm însă că ceea ce scria în raportul co-
misiei vlădescu este astăzi cauza majoră de moarte în 
spitalele din România. Constatăm cu uimire şi surpriză, 
căci era suficient să citim, încă din 2009. An din care, 
până azi, România a cheltuit miliarde de Euro din fon-
duri europene inutil, în loc să le bage într-un sistem de 
sănătate corect.

în concluzie, tentativa de modernizare prin reforme 
de tip ”expert”, de sus în jos, a sănătăţii nu a dus la 

4 https://www.dropbox.com/s/mjyeh504afq5e8s/Moderni-
zarea-educatiei-2007-2012.pdf?dl=0

cum să modernizezi un sistem mare: cazul modernizării educaţiei în românia în perioada 2007-2012
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niciun rezultat, iar în educaţie a dus la rezultate foarte 
bune, atâta timp cât am aplicat ceea ce trebuia să aplic, 
dar în momentul în care vectorul schimbării nu a mai 
condus ”sistemul”, acesta s-a reaşezat, cât a putut, pe 
vechile baze.

Este totuşi remarcabil un fapt: nimeni nu va mai 
putea de acum să spună că ”nu se poate trece o lege 
modernă”. Am făcut-o, deci se poate, cred că dacă mai 
apucam un început de an şcolar, majoritatea lucrurilor 
erau ireversibile. Mai mult, lucruri pentru care am fost 
criticat straşnic sunt acum acceptate şi chiar apreciate. 
Nu e nefiresc: în bulibăşeala generală caracteristică 
sistemelor dezarticulate, fiecare şi-a încropit o nişă de 
confort personal. Care nişă era perturbată de inevitabila 
punere în funcţiune a unui sistem funcţional. Cum să 
fie fericiţi liderii de sindicat atunci când, brusc, statul 
nu le mai băga în buzunar direct 16 milioane de Euro 
anual, fără să le ceară socoteală? Sau elevii care, în-
cercând să copieze, erau excluşi din examen, în loc să 
primească diplomă?

întorcând foaia istoriei, Preşedintele Iohannis, într-o 
radicală schimbare de stil, propune, cel puţin în educaţie, 
o schimbare bazată pe dezbatere (România educată). Mul-
te voci, prezentând argumentele împotrivă de mai sus, 
spun că nu va duce niciunde, că discuţiile sunt sterile, 
că soluţiile vor fi ”apă de ploaie”, că, dacă aşteptăm o 
schimbare până în 2024, mai condamnăm câteva generaţii 
(e adevărat, din 2011 până în 2024 vor fi trecut totuşi 13 
ani...), şi multe alte argumente. Există întrebarea, legitimă 
şi pertinentă, a direcţiei: Orice dezbatere porneşte de la o 
stare de fapt. Cu ce e aceasta diferită de cea din diagnosti-
cul pus în 2007, când s-a semnat pactul pentru educaţie? 
Este acel diagnostic însuşit? Au fost soluţiile greşite? Pe 
ce date ne bazăm atunci când afirmăm ceva?

Detaşat de păreri politice, încerc să observ feno-
menul obiectiv, chiar dacă, prin natura mea de om de 
ştiinţă, văd în demersul de tip ”expert” multiple avantaje, 
logica internă fiind cel mai important avantaj. Din punct 
de vedere macro, cred că schimbările de stil sunt utile. 
Fie şi pentru a da poporului posibilitatea să vadă şi să 
experimenteze alternativa. Desigur, inerţia e mare, iar 
acest proces va lua timp, dar până la urmă, nu e vorba aici 
despre copiii lui, ai poporului, nu numai despre copiii 
celor care înţeleg şi vor o schimbare rapidă?

în mod evident, poporul, bine sau prost informat 
(asta contează mai puţin), e iritat de schimbările de 
tip ”expert” şi, ca o contra-reacţie, îşi aduce la putere 
călăii, aşa cum a fost cazul României din 2012. Desi-
gur, încetul cu încetul, îşi dă seama de justeţea schim-
bărilor de tip ”expert”: nimeni nu ar mai îndrăzni azi 
să scoată camerele de luat vederi de la BAC, nici să 
desfiinţeze clasa pregătitoare sau învăţământul profe-
sional. Iar în sănătate, cine ar pretinde că nu avem o 
problemă cu infecţiile nosocomiale ar fi luat cu pietre. 
în fapt, la o excelentă întâlnire cu diaspora ştiinţifică 
nu am putut să nu observ, spre uimirea asistenţei, că, 
practic, fiecare propunere făcută acolo se regăsea 
deja, eficient operaţionalizată, în legea educaţiei nr. 
1/2011. Ba mai şi descoperă, lumea bună a ştiinţei, că, 
de exemplu, nu ”cadrul legal” a fost inadecvat pentru 
pedepsirea plagiatorilor, ci neaplicarea lui; adică tot 
oamenii aleşi de el, popor.

În concluzie: Chiar dacă cred 100% în justeţea 
măsurilor pe care le-am luat sau preconizat prin le-
gea nr. 1/2011, chiar dacă nu mă dezic nicio clipă de 
metoda pe care am aplicat-o, de confruntare nemiloasă 
a mafiilor din educaţie, eficient regrupate după mai 
2012, chiar dacă, omeneşte vorbind, nu pot să nu am 
amărăciunea de a fi fost mult prea singur, iar acum să 
aud văicărelile multora care îmi spun ”ce păcat că nu 
ne-am dat seama atunci”, nu cred că trebuie boicotată 
sau aruncată în derizoriu ”metoda dezbaterilor”. va 
ieşi ce va ieşi, dar cel puţin va fi acceptat. Bun, prost, 
cum se va putea, dar măcar ”lumea” va fi liniştită. 
Poate needucată şi liniştită, poate educată şi liniştită. 
va ieşi exact aşa cum vrea poporul. Ar fi păcat totuşi 
ca poporului să nu i se spună şi despre ce a fost făcut 
în trecut. Documentul de aici e un bun început. Nu 
ştiu finalul, sunt însă sigur că dacă am fi dus până la 
capăt aplicarea legii educaţiei nr. 1/2011 lumea ar 
fi fost mult mai educată, iar azi ar fi fost şi liniştită; 
cred că e important să înţelegi când se încheie o etapă 
(epocă?) şi când începe alta. Şi să ai liniştea că, în 
epoca în care te-ai implicat, ai făcut ce ai putut mai 
bine şi că ai dat tot. Ne rămâne să sperăm că demersul 
prezidenţial România educată va reuşi în ultimii patru 
ani de mandat ai actualului Preşedinte mai mult decât 
în primii şase.

cum să modernizezi un sistem mare: cazul modernizării educaţiei în românia în perioada 2007-2012

educaţia: provocări de ieri, provocări de azi 

Cu gândul la oamenii şcolii

A scrie despre pedagogi – Oamenii Mari ai Şcolii (şcoala are şi oameni mici – elevii), în sensul aducerii 
unui omagiu octombrin pentru contribuţia lor la creşterea tinerei generaţii şi, în special, pentru munca lor 
până la epuizare desfăşurată în condiţiile acestui an pandemic – iată un prilej de reflecţii pentru mine, peda-
gogul cercetător, activând într-o instituţie ce prestează de ani buni activităţi de formare iniţială (prin cursuri 
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de masterat) şi continuă, care vine zilnic în contact cu aceştia.
Mă simt onorată să fac parte dintr-o instituţie cu numele de Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, specializată în 

realizarea funcţiei de reglare-autoreglare a sistemului şi a procesului de învăţământ, cu tradiţii frumoase atât 
în ceea ce priveşte cercetarea pedagogică, cât şi în domeniul formării continue, cu un colectiv profesionist de 
înaltă calitate şi un mediu de elită al ideilor şi dialogului, partenerul fidel al tuturor pedagogilor din Republica 
Moldova.

Actualmente, când pedagogia trece printr-un amplu proces de revoluţionare globală, generat de adâncile trans-
formări ce afectează atât aspectele ei ”exterioare”, referitoare la natura şi rolul ei social, cât şi trăsăturile ei ima-
nente, elementele ce îi definesc profilul epistemic, iar oamenii şcolii traversează poate perioada cea mai critică din 
viaţa lor profesională, cercetătorii, profesorii şi lectorii acestei instituţii încearcă să le ofere tot sprijinul teoretic şi 
metodologic necesar, care să ajute cadrele didactice să încadreze cât mai bine procesul educaţional în paradigma 
eficientizării procesului de învăţământ (S. Cristea).

în acest sens, pedagogii teoreticieni vin întru susţinerea cadrelor didactice şcolare cu explicitarea noilor ori-
entări, abordări şi concepte educaţionale, elaborează lucrări cu formule dinamice de translare a noutăţilor teoriei 
spre acţiunea didactică, emit opinii şi recomandări asupra modului în care se poate ajunge la eficienţă în procesul 
de învăţământ, propun strategii, metode şi tehnici eficiente de predare-învăţare, sugerează principii de practică 
educaţională pentru profesorul de succes.

în general, toate aceste noutăţi trezesc interesul profesorilor practicieni, care acceptă să facă parte dintr-o 
generaţie reformatoare, înţeleg nevoia de schimbare şi de eficientizare a procesului de învăţământ, mulţi însă 
rămân refractari la inovaţii, le consideră departe de realităţile şcolii şi de nevoile reale ale elevilor, iar unii îşi 
exprimă nemulţumirile pentru schimbările prea frecvente şi chiar tânjesc după stabilitatea de altădată, dorindu-şi 
doar atât: un curriculum stabil, condiţii normale de muncă şi mai multă apreciere a muncii lor din partea statului, 
a societăţii, în general.

Aceste poziţionări le-am sesizat mai ales acum, când cu toţii şi-au dat seama că prioritizarea educaţiei s-a 
transformat într-un slogan politic, că factorii de decizie acţionează peste capul specialiştilor, când schimbările de 
perspectivă asupra finalităţilor educaţiei s-au multiplicat de la o zi la alta şi au devenit tot mai incoerente.

Activând în cadrul aceluiaşi sistem de ”vase comunicante”, am simţit că practicienii privesc deseori cu neîncredere 
spre noi, teoreticienii, mai ales când vine vorba de un glisaj al profesorului spre margine, în favoarea ascensiunii 
elevului spre centru, mulţi întrebându-se parcă: oare care (mai) este locul şi rostul lor, al oamenilor şcolii, în această 
lume a postmodernităţii, plină de crize, contradicţii şi confuzii?

Se pare însă că răspunsul a venit tocmai în momentul când întreaga societate a fost afectată de criza pande-
mică din sănătate, care a închis şcolile, a despărţit educatorii de educabili şi i-a obligat să-şi treacă activităţile de 
predare-învăţare în mediul online. Tocmai acum oamenii din afara şcolii, în primul rând părinţii, conducătorii de 
întreprinderi, dar şi funcţionarii, politicienii, au înţeles, în sfârşit, cât de importantă este pedagogia, ce reprezintă 
instituţia şcolii şi ce înseamnă cu adevărat să fii EDUCATOR, îNvăŢăTOR, PROFESOR.

Chiar dacă trecerea bruscă a învăţământului în mediul online, pentru care nu au fost pregătiţi nici profesorii 
universitari, nici cei din postuniversitar, dar mai ales cadrele didactice din instituţiile de învăţământ general, totuşi, 
CONŞTIINŢA PEDAGOGICă le-a dictat oamenilor şcolii că trebuie să facă faţă cerinţelor de activitate şi într-
o situaţie excepţională, astfel că ei au ştiut să răspundă cu demnitate şi acestei provocări, transformând-o într-o 
oportunitate de autoperfecţionare şi autodezvoltare, demonstrând (pentru a câta oară!) că pot să înveţe din mers şi 
să acţioneze în mod adecvat situaţiei.

S-ar fi cuvenit, probabil, să scriu aici mai puţin despre problemele şi neliniştile cadrului didactic, legate de 
contextul pandemic, dar şi de cel al reformelor în educaţie, şi să mă refer poate mai mult la impactul acestor 
nelinişti asupra eficienţei sale profesionale. Eu însă am dorit să scot în evidenţă o STARE DE SPIRIT a cadrelor 
didactice, aşa cum am perceput-o eu în perioada respectivă, şi să sugerez că este nevoie stringentă de o AlTă 
ATITUDINE faţă de acestea din partea părinţilor, a societăţii, dar, mai ales, a statului şi că Oamenii Şcolii merită 
MAI MUlT.

 Maria hADîRCă,
dr., conf. univ., Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei

mAPAmond PedAGoGiC
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Proiectul CONSEPT: 

dezvoltarea competenţelor 

profesionale ale cadrelor didactice şi manageriale 

Centrul Educaţional PRO DIDACTICA şi-a reluat activităţile de formare în cadrul proiectului CONSEPT IV, organizând şi 
desfăşurând, pe parcursul lunii octombrie, mai multe sesiuni online, axate pe consolidarea competenţelor cadrelor didactice şi 
manageriale din instituţiile beneficiare. 

FOLLOw-uP MANAgEMENTuL RESuRSELOR uMANE îN CONTExTuL ASIguRăRII CALITăţII
Sesiunile activităţii de follow-up s-au desfăşurat pe parcursul zilei de 20 octombrie curent şi au avut drept scop prezentarea 

şi analiza experienţei cursanţilor în aplicarea cunoştinţelor şi abilităţilor dezvoltate în cadrul seminarului-training Managementul 
resurselor umane în contextul asigurării calităţii, realizat în perioada 25-27 februarie 2020. la activitate au luat parte directorii 
şi directorii adjuncţi din instituţiile beneficiare, aceasta desfăşurându-se la distanţă, pe platforma Google Meet.

Participanţii au prezentat tema de casă, ca dovadă a valorificării cunoştinţelor şi abilităţilor dezvoltate. Majoritatea şi-au propus 
şi au reuşit să elaboreze/îmbunătăţească strategia de dezvoltare a resurselor umane şi mecanismul de evaluare a resurselor umane, 
să revizuiască fişele de post pentru angajaţi. Prezentarea a urmat un algoritm. Astfel, fiecare participant: a descris contextul care 
a determinat decizia de a întreprinde acţiuni concrete în domeniul managementului resurselor; a prezentat finalităţile/schimbările 
aşteptate şi indicatorii succesului; a enumerat acţiunile realizate; a evidenţiat rezultatele obţinute, dar şi cauzele succesului sau 
insuccesului; a menţionat concluzii şi eventuale recomandări pentru acţiuni similare. Ulterior, participanţii au răspuns la întrebările 
formatorilor şi colegilor. S-a agreat stocarea tuturor produselor prezentate pe Google Drive, astfel încât fiecare participant să aibă 
posibilitatea de a le consulta şi de a se inspira din practica colegilor. Accentuăm că experienţa acumulată de participanţi în dome-
niul managementului resurselor umane a facilitat dezvoltarea competenţelor profesionale ale acestora şi a reconfirmat necesitatea 
adoptării unor politici instituţionale clare pentru asigurarea unui management eficient al resurselor umane.

GâNDIRE CRITICă PENTRu DEzVOLTAREA COMPETENŢELOR PROFESIONALE
în perioada 21-23 octombrie curent, a avut loc modulul II al programului Gândire critică pentru dezvoltarea competenţelor 

profesionale. Tematica trainingului a fost dedicată problemelor de colaborare şi cooperare în cadrul activităţilor didactice, cu 
bătaie lungă spre activitatea profesională ulterioară a elevilor, care vor lucra, inevitabil, în echipe. Trainingul s-a desfăşurat online 
pe platforma Google Meet, cursanţii beneficiind şi de aspecte inedite de organizare şi cooperare în instruirea la distanţă. 

Cooperarea rămâne a fi un aspect vital atât în contextul stu-
diilor, cât şi în practica de zi cu zi a oricărui angajat. Participanţii, 
reprezentanţi ai 8 instituţii din Republica Moldova (6 şcoli profe-
sionale şi 2 centre de excelenţă – CESPA, CEIU), au examinat în 
detalii experienţe de aplicare a tehnicilor de învăţare prin cooperare, 
au pus în discuţie momentele cele mai complexe de organizare şi 
management al echipelor şi, în mod special, de evaluare a produ-
selor realizate. în condiţii de instruire la distanţă au fost binevenite 
tehnicile de interacţiune scrisă pe chat, Jamboard, Drive etc. 

Mesajul general al participanţilor s-a conturat în jurul ideii 
că activităţile de cooperare contribuie la formarea unui lucrător 

evenimente cepd
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educaţie pentru pace şi 

educaţie interculturală 

pentru cadrele didactice şi managerii din anenii noi

în 27-28 octombrie curent, peste 50 de cadre didactice şi manageriale din raionul Anenii Noi au fost implicate într-un program 
complex de formare la tematica educaţiei pentru pace şi educaţiei interculturale, în proiectul Extinderea educaţiei pentru pace 
prin disciplina „Cultura bunei vecinătăţi” în şcolile din Republica Moldova – 2020 (http://prodidactica.md/portfolio/extinde-
rea-educatiei-pentru-pace-prin-disciplina-cultura-bunei-vecinatati-in-scolile-din-republica-moldova-2020/, implementat de C.E. 
PRO DIDACTICA, în parteneriat cu Direcţia Educaţie Anenii Noi. Iniţiativa este derulată în cadrul reţelei GPPAC, cu sediul la 
haga (https://www.gppac.net/), beneficiind de sprijin financiar din partea organizaţiei Non Violence International din SUA.

Seminarele în cauză au fost o continuare/follow-up a celor din luna august, urmărind la nivel de obiective majore dezvoltarea 
competenţei interculturale şi lărgirea orizontului de educaţie interculturală. Formatoarele-experte Daniela STATE şi Alla NIkITCENkO 
au facilitat de manieră interactivă demersurile andragogice la distanţă, cu învăţătorii care predau disciplina opţională Cultura bunei 
vecinătăţi în cl. I-Iv, în baza curricula şi a caietelor elevului cu generice sugestive la fiecare clasă: Eu, familia mea şi vecinii; Baştina 
mea; Învăţăm, muncim şi ne odihnim împreună; Ţara mea – mândria mea. A fost important să auzim opinii specifice pe marginea 
procesului educaţional din primele două luni, succesele demonstrate de copii la nivel de relaţii, proces de învăţare şi rezultate, dar şi 
unele probleme inerente apărute şi la care s-au găsit sugestii relevante de soluţionare. Cadrele didactice şi manageriale de la etapa 
gimnazială au parcurs în mod participativ mai multe aspecte conceptual-practice din domeniul pedagogiei diversităţii, în special legate 
de cultivarea unor atitudini pozitive, adecvate şi inerente mediilor multiculturale: toleranţă, respect, înţelegere, implicare responsabilă, 
empatie etc.  Prof. viorica GORAŞ-POSTICă a provocat participanţii la un schimb de experienţă în domeniu, evidenţiind bunele 
practici din şcoli, dar şi reglementările politice şi teoretic-metodologice actuale, la nivel naţional şi internaţional.

în final, s-a reiterat că educaţia în spiritul păcii şi al 
diversităţii culturale nu se rezumă la evenimente festive sau 
la ore demonstrative (cu ocazia zilei Internaţionale a Păcii 
din 21 septembrie sau a zilei Mondiale a Toleranţei din 16 
noiembrie), elementele acestora urmează a fi introduse/va-
lorificate în viaţa şcolară cotidiană, la predarea-învăţarea 
diverselor discipline obligatorii şi opţionale, devenind 
o componentă indispensabilă a valorilor promovate de 
cultura organizaţională a instituţiei.

viorica GORAŞ-POSTICă, coordonator de proiect

eficient, asertiv, compatibil, dar şi responsabil, punctual, corect. 
în condiţii de muncă nu este suficient să se declare efectuarea 
unor sarcini în echipe, dar este necesară o comunicare eficientă 
pe scară largă, care să asigure o cooperare reală. 

PROIECTuL INDIVIDuAL ŞI DE GRuP 
îN INSTRuIREA PROFESIONALă

în perioada 28-30 octombrie curent, am invitat profesorii şi 
maiştrii din învăţământul profesional tehnic la al doilea modul 
de traininguri dedicate proiectului şi portofoliului, ca instru-
mente de învăţare şi de evaluare. în virtutea unor circumstanţe 
de forţă majoră, trainingul s-a desfăşurat online. Participanţii, 
reprezentanţi ai centrelor de excelenţă şi şcolilor profesionale, 
au devenit persoanele care vor disemina ulterior informaţia, 
cunoştinţele şi experienţa acumulată. 

Activitatea a avut în vizor tipologia proiectelor de învăţare 
şi de evaluare, problemele aplicării proiectului individual şi 
de grup în instruirea profesională. Sesiunile au fost consacrate 

diversităţii proiectelor care pot fi aplicate cu succes în formarea 
profesională, urmărindu-se o strategie clară de formulare a sar-
cinilor, ghidare şi evaluare a produselor. Abordând lista extrem 
de mediatizată a competenţelor ”pentru secolul al XXI-lea”, am 
racordat-o la proiectele care pot facilita soluţionarea problemelor 
complexe, pot stimula şi dezvolta creativitatea, pot asigura exer-
sarea în domeniul acordării serviciilor şi, nicidecum în ultimul 
rând, pot favoriza comunicarea la toate nivelurile. 

Cursanţii au beneficiat de un suport teoretic consistent şi 
fişe pentru exersare, au lucrat individual, în perechi şi în gru-
puri, fiind lăsaţi să descopere valenţele formative ale muncii 
la proiecte. la nivel atitudinal, s-a urmărit inocularea ideii că 
orice proiect trebuie elaborat riguros, urmând paşii de la inten-
ţie la idee şi la item, cu specificarea produsului şi a grilei de 
evaluare. Astfel, orice proiect, individual sau de grup, trebuie 
să se înscrie într-o consecutivitate de sarcini orientate spre 
formarea şi dezvoltarea competenţelor profesionale. 

Rima BEzEDE, coordonator de proiect

proieCtul cOnsept: dezvoltarea competenţelor profesionale ale cadrelor didactice şi manageriale

mAPAmond PedAGoGiC
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dr., prof. univ., Universitatea din Bucureşti

Profesia de pedagog
CzU 37.091  |   doi.org/10.5281/zenodo.4256638

Rezumat: Profesia de pedagog este definită din perspectivă 
istorică şi conceptuală, teoretică şi practică. Este analizată 
în context actual, la nivel de: a) sferă de referinţă – extinsă la 
scara întregii societăţi, conturată formal şi nonformal în cadrul 
sistemului şi al procesului de învăţământ; b) funcţie generală – de 
realizare a unor activităţi organizate şi a unor influenţe neorga-
nizate, cu finalitate formativă, cu impact pozitiv sau/şi negativ; 
c) structură de bază, necesară pentru exercitarea „profesiei de 
pedagog”, care poate fi identificată şi perfecţionată la nivelul 

relaţiilor existente între următoarele trei componente: statut socioprofesional (profesor specializat în educaţie) – roluri formative (pro-
fesor de specialitate, profesor-diriginte, profesor-manager şcolar etc.) – deschideri pedagogice spre numeroasele influenţe informale 
provenite din mediul social, inclusiv din cel şcolar. O pledoarie pentru profesia de pedagog solicită: raportarea la modelul reprezentat 
de profesor – specialist în educaţie/instruire formală (dar şi nonformală), realizată prin diferite discipline şcolare sau universitare, la 
toate treptele sistemului de învăţământ; „căutarea unor noi perspective” de înţelegere a statutului şi rolurilor profesorului, ca agent 
al schimbării în contextul specific societăţii postmoderne (contemporane), informaţionale, bazată pe cunoaştere. 

Cuvinte-cheie: pedagog, statut, rol.

Abstract: The pedagogical profession is defined from a historical and conceptual, theoretical and practical perspective. It is 
analyzed in the current context, at the level of: a) sphere of reference, which is extended to the scale of the whole society, outlined 
formally and non-formally within the education system and process; b) general functions – to carry out organized activities and 
unorganized influences, with formative purposes, with positive and/or negative impact; c) basic structure, necessary for the exer-
cising of the “pedagogical profession”, which can be identified and perfected at the level of the existing relations between several 
components: socio-professional status (teacher specialized in education) – training roles (specialized teacher, teacher-form tutor, 
teacher-school manager etc.) – pedagogical openings to the numerous informal influences coming from the social environment, 
including the school one. A plea for the pedagogical profession demands: relating to the model represented by the teacher – a 
specialist in formal (but also non-formal) education/training, which is achieved through various school or university disciplines, 
at all levels of the education system; “seeking new perspectives” of understanding the status and roles of the teacher as an agent 
of change in the specific context of postmodern (contemporary) information knowledge-based societies.

Keywords: educator, pedagogy, status, role.

Profesia de pedagog poate fi definită din perspectivă istorică şi conceptuală, teoretică şi practică, în contextul 
evoluţiilor sale probate la nivel de statut deontologic şi de roluri formative exercitate în societate, în general, la 
scara întregului sistem şi proces de învăţământ, în mod special.

Din perspectivă istorică, persistă un complex de inferioritate, generat de condiţia pedagogului în antichitate, care 
avea doar misiunea de a-l conduce pe copil la şcoală. în timp, în nomenclatorul profesiilor, afirmate în epoca modernă, 
apare profesia de pedagog şcolar care are sarcina de a supraveghea şi îndruma elevii din internatele şcolare. Acest 
complex de inferioritate, determinat istoric, este prelungit până în prezent şi ca urmare a faptului că pedagogul prac-
tician, afirmat ca profesor, de diferite specialităţi distribuite pe toate treptele de învăţământ, apelează mai mult la arta 
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pedagogică exersată prin tradiţie şi rutină, decât la ştiinţa 
pedagogică, aflată încă în stadiu de maturitate incert şi 
chiar contestabil din punct de vedere epistemologic.

Din perspectivă conceptuală, profesia de pedagog 
poate fi definită în raport de trei criterii logice şi episte-
mologice: a) sfera de referinţă; b) funcţia fundamentală 
exercitată; c) structura activităţii proiectate şi realizate 
în cadrul procesului de învăţământ, condiţionată de 
evoluţia istorică a pedagogiei – ca ştiinţă socioumană 
specializată în studiul educaţiei/instruirii – şi a şcolii, ca 
instituţie/organizaţie specializată în proiectarea educaţiei 
şi a instruirii, aflată la baza sistemului de învăţământ.

Sfera de referinţă a profesiei de pedagog este extinsă la 
scara întregii societăţi. Include toate persoanele implicate 
în realizarea educaţiei la nivel formal şi nonformal, dar şi 
informal. la nivel formal şi nonformal, profesia de peda-
gog este exercitată de profesori specializaţi în educaţie şi 
instruire, activităţi organizate, planificate şi realizate/dez-
voltate în contextul deschis al sistemului şi al procesului 
de învăţământ. la nivel informal, profesia de pedagog este 
realizată de actori sociali care nu sunt specializaţi în educaţie 
şi instruire, dar care au responsabilităţi civice şi naturale, 
exercitate în plan formativ, direct sau indirect, la nivel de 
familie, comunitate (locală, teritorială, naţională etc.), orga-
nizaţii culturale (artistice, sportive, spirituale etc.).

Funcţia generală, fundamentală, a profesiei de pe-
dagog este cea de realizare a unor activităţi organizate 
şi a unor influenţe neorganizate, cu finalitate formativă, 
cu impact pozitiv. la nivel de activităţi de educaţie/or-
ganizate formal (în şcoală), dar şi nonformal (în instituţii 
specializate în educaţie extraşcolară), profesia de pedagog 
implică îndeplinirea unor funcţii generale, principale, ofi-
cializate în legea învăţământului, în Statutul personalului 
didactic, operaţionalizate în Fişa postului, care vizează 
formarea/dezvoltarea elevului, psihologică (cognitivă, 
noncognitivă/afectiv-motivaţională, volitiv-caracterială) 
şi socială (culturală, civică, profesională) – în vederea 
integrării optime în viitoarea treaptă de învăţământ şi în 
societate, pe termen scurt, mediu şi lung.

Structura profesiei de profesor include componen-
tele principale necesare pentru realizarea activităţii de 
educaţie/instruire în acord cu funcţiile sale generale, 
exercitate la nivel de: a) statut sociopedagogic – pro-
fesor specializat în educaţie prin diferite discipline de 
învăţământ, distribuite pe trepte de învăţământ; b) roluri 
formative exercitate, formal şi nonformal, în contextul 
deschis al sistemului şi al procesului de învăţământ: 
profesor de specialitate, profesor-diriginte; profesor-
consilier; profesor-cercetător; profesor-metodist, pro-
fesor-manager şcolar (al clasei de elevi, al colectivului 
didactic; al catedrei/comisiei metodice; director al şcolii, 
inspector şcolar, la nivel teritorial şi naţional); c) deschi-
deri pedagogice spre numeroasele influenţe informale 
provenite din mediul social, inclusiv din cel şcolar.

Din perspectivă teoretică, profesia de pedagog im-
plică delimitarea între:

1) Profesorul de pedagogie, specialist în ştiinţele 
pedagogice sau ştiinţele educaţiei, care este: a) format 
la nivel de facultate sau departament de profil: facultate 
de pedagogie sau de ştiinţele educaţiei; departament de 
pedagogie sau de ştiinţele educaţiei, integrat în cadrul 
unei facultăţi din domeniul ştiinţelor socioumane (fa-
cultate de filozofie; facultate de psihologie-sociologie-
pedagogie; facultate de psihologie şi ştiinţele educaţiei; 
facultate de ştiinţe socioumane); b) validat academic, 
prin doctorat în pedagogie/ştiinţele pedagogice/ştiinţele 
educaţiei; c) angajat socioprofesional în învăţământul 
universitar şi în institutele de cercetare pedagogică.

2) Profesorul de diferite specialităţi (învăţământ 
preşcolar, învăţământ primar; limba română, limbi 
străine, matematică, informatică, fizică, biologie, chi-
mie, istorie, geografie, educaţie tehnologică, educaţie 
estetică/muzicală, plastică, educaţie fizică etc.), format 
la nivel de învăţământ superior, prin: a) facultatea de 
profil (filologie, matematică-informatică, istorie, muzică 
etc.); b) parcurgerea unui departament pentru formarea 
profesorilor care oferă pregătire pedagogică (teoretică, 
metodologică şi practică), la nivel de licenţă (Departa-
ment pentru Pregătirea Pedagogică a Profesorilor etc.) 
şi de master didactic.

Din perspectivă practică, profesia de pedagog este 
cea exercitată în context deschis de toţi actorii sociali 
implicaţi, în mod: a) direct, prin activităţile de educaţie/
instruire formală şi nonformală, organizate, planificate, 
realizate/dezvoltate, în cadrul sistemului şi al procesului 
de învăţământ, de profesorii de toate specialităţile, de la 
toate treptele de învăţământ; b) indirect, prin influenţele 
pedagogice realizate la nivel de educaţie/instruire infor-
mală, neorganizată, neplanificată, exercitate de mediul 
social (familie, comunitate, mass-media etc.) – inclusiv 
din interiorul unor activităţi sociale (economice, politice, 
culturale (artistice, sportive, spirituale etc.), dar şi de 
mediul şcolar/universitar [1].

O pledoarie pentru profesia de pedagog solicită: 
a) raportarea acesteia la modelul pe care trebuie să îl 
reprezinte profesorul ca specialist în educaţie/instruire 
formală (dar şi nonformală), realizată prin diferite dis-
cipline/materii şcolare sau universitare, distribuite pe 
arii curriculare, la toate nivelurile şi treptele sistemului 
de învăţământ; b) „căutarea unor noi perspective” de 
înţelegere a statutului şi rolurilor profesorului, ca agent 
al schimbării în contextul în care educaţia devine un fac-
tor cultural prioritar în dezvoltarea generală a societăţii 
postmoderne (contemporane), informaţionale, bazată pe 
cunoaştere [2, pp. 119-131].

Modelul de pedagog reprezentat de profesor, 
este cel de cadru didactic calificat, absolvent al unei 
instituţii de învăţământ superior, care îndeplineşte 

profesia de pedagOg
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funcţia generală, fundamentală, de educare/instruire 
a preşcolarilor (integraţi în învăţământul preşcolar), a 
şcolarilor (integraţi în învăţământul primar şi secun-
dar/gimnazial, liceal; profesional), dar şi a studenţilor 
(integraţi în învăţământul superior, universitar), care 
solicită o formare specială (prin doctorat), validată la 
nivel de profesie academică [4, pp. 931-934].

Profesia de cadru didactic în învăţământul şcolar 
(preşcolar, primar, secundar, gimnazial, liceal; preuni-
versitar) este dobândită prin absolvirea unei facultăţi de 
specialitate (la nivel de licenţă şi de masterat) şi a unui 
modul de pregătire pedagogică (la nivel de licenţă şi de 
masterat), realizat prin studiul unor ştiinţe pedagogice/
ale educaţiei:

1) fundamentale – fundamentele pedagogiei/teoria 
generală a educaţiei, didactica generală, teoria 
generală a curriculumului;

2) construite intradisciplinar – teoria educaţiei mo-
rale, teoria educaţiei tehnologice, teoria educaţiei 
estetice, teoria educaţiei fizice, teoria predării/
comunicării eficiente, teoriile învăţării, teoria 
evaluării;

3) construite interdisciplinar – filozofia educaţiei, 
psihologia educaţiei, sociologia educaţiei, mana-
gementul educaţiei/organizaţiei şcolare/clasei de 
elevi;

4) aplicate, la nivel de: a) trepte de învăţământ – 
pedagogia învăţământului preşcolar, peda-
gogia învăţământului primar, pedagogia învă-
ţământului secundar; b) didactici particula-
re – didactica generală aplicată pe discipline 
şi trepte de învăţământ, dezvoltată epistemo-
logic din perspectivă cognitivistă/constructivistă; 
c) practică pedagogică, de observare şi de reali-
zare a activităţilor de educaţie/instruire, speci-
fice fiecărui domeniu (lecţie, oră de dirigenţie, 
activităţi de educaţie/instruire nonformală/
consultaţii individuale şi de grup; cercuri de 
specialitate/tematice/dezbateri etc.).

I. Sfera de referinţă a profesiei de cadru didactic 
(profesor) pentru învăţământul şcolar este extinsă la 
nivelul tuturor treptelor care pot fi parcurse în cadrul 
învăţământului şcolar. Avem în vedere treapta 
învăţământului: preşcolar, primar, secundar/gimnazial, 
liceal; profesional. învăţământul şcolar, în cadrul căruia 
funcţionează profesorul pentru învăţământul preşcolar, 
primar, secundar (gimnazial, liceal; profesional) este 
prezentat uneori/deseori prin formula de „învăţământ 
preuniversitar”. Această formulă poate fi: a) acceptată 
convenţional în măsura în care anticipează finalitatea 
ultimă a învăţământului şcolar, care, în contextul societăţii 
informaţionale, trebuie să asigure, în proporţie din ce în 
ce mai mare, integrarea absolvenţilor în învăţământul 
universitar; b) contestată, din punct de vedere logic şi 

managerial, datorită impreciziei sale, evidentă în condiţiile 
în care calitatea de învăţământ preuniversitar este asigurată 
efectiv doar prin treapta învăţământului secundar liceal.

II. Structura activităţii pedagogice desfăşurate de 
profesor, integrat socioprofesional în învăţământul 
şcolar, în context formal (lecţia, ora de dirigenţie) şi 
nonformal (cercuri de specialitate, consultaţii oferite 
elevilor, parteneriat cu părinţii etc.), este cea determinată 
de paradigma proiectării curriculare a educaţiei şi a 
instruirii, afirmată în ultimele decenii în societatea 
informaţională, bazată pe cunoaştere. Ea impune, în 
plan normativ (axiomatic), centrarea profesorului 
asupra obiectivelor generale şi specifice ale educaţiei/
instruirii, definite în termeni de competenţe (cognitive şi 
noncognitive, generale şi specifice), în funcţie de care sunt 
determinate pedagogic: a) cunoştinţele de bază (teoretice 
şi aplicative, susţinute valoric şi atitudinal) integrate în 
planul de învăţământ (pe arii curriculare şi discipline de 
învăţământ) şi în programele şcolare organizate anual pe 
trepte de învăţământ; b) metodologia educaţiei/instruirii, 
care oferă căile de învăţare eficiente, în context frontal, 
microgrupal, individual; c) strategiile de evaluare: 
iniţială/diagnostică şi predictivă, continuă/formativă şi 
autoformativă, finală, sumativă, cumulativă – necesare 
în condiţii de feedback extern şi intern, pozitiv şi negativ, 
pentru reglarea/autoreglarea permanentă a activităţii, 
implicit pentru autoperfecţionarea profesorului.

III. Funcţia pedagogică generală, îndeplinită de 
fiecare cadru didactic, este cea de conducere în mod 
ştiinţific a procesului de educare şi instruire a elevilor, de 
formare şi modelare a personalităţii acestora. Realizarea 
sa implică două funcţii manageriale principale:  

1) organizarea şi planificarea optimă a activităţilor de 
educaţie/instruire formală şi nonformală, specifice fiecărui 
domeniu (disciplină şi treaptă de învăţământ; comunitate 
educaţională – şcolară, locală, teritorială; parteneriat cu 
familia, cu alţi actori sociali etc.);

2) reglarea/autoregalarea acestor activităţi prin 
acţiuni de: a) formare continuă – „studiu individual, 
autoinstruire şi autoperfecţionare permanentă”, necesare 
pe tot parcursul carierei profesionale, susţinute în contextul 
specific organizaţiei şcolare (examene de definitivat, grad 
didactic II, I, excelenţă; activităţi specifice la nivel de 
comisii/catedre metodice etc.); b) cercetare pedagogică 
operaţională, iniţiată la nivel local (şcolar) şi teritorial 
(casele corpului didactic, centrele/cabinetele de asistenţă 
psihopedagogică şi socială a profesorilor, elevilor şi 
părinţilor etc.), în diferite forme (proiecte şcolare şi 
interşcolare, la nivel local, teritorial, naţional, internaţional/
european; conferinţe, publicaţii etc.), care implică, în mod 
special, abordarea unor probleme care vizează creşterea 
eficienţei activităţilor de educaţie/instruire formală şi 
nonformală (cunoaşterea elevilor, proiectarea curriculară, 
individualizarea şi diferenţierea procesului de învăţământ, 
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managementul lecţiei, perfecţionarea metodologiei de 
predare-învăţare-evaluare etc.).

Profesia de cadru didactic în învăţământul superior 
universitar are ca sferă de referinţă toate cele trei trepte/
cicluri care asigură structura de funcţionare a acestui nivel 
terţiar al învăţământului, proiectat în cadrul organizaţional 
impus în plan normativ, în termeni de politică a educaţiei 
europene, de Procesul de la Bologna: a) licenţă – formarea 
profesională largă, în cadrul unui domeniu de cunoaştere; b) 
masterat – formarea profesională aprofundată; c) doctorat 
– formarea profesională superioară, la nivel de vârf.

Statutul socioprofesional de cadru didactic în 
învăţământul superior/universitar implică o pregătire 
de specialitate, validată academic (prin doctorat), dar 
şi pedagogică, prin parcurgerea unui modul de studii 
propus de departamentele pentru formarea profesorilor, 
cu adaptări specifice la nivel de didactică aplicată şi de 
practică de observare şi realizare a activităţilor specifice 
(proiectate şi finalizate în învăţământul universitar).

Evoluţiile actuale consemnează procesul de extin-
dere a funcţiilor tradiţionale – cercetarea, învăţarea, 
predarea şi evaluarea în direcţia asumării unor noi 
sarcini, care vizează consultanţa, serviciile comunitare 
şi administraţia. Problema de fond, abordată în variante 
diferite, dependente de cultura organizaţională a fiecărui 
sistem de învăţământ, dar şi a fiecărei universităţi, este 
cea a „reconcilierii necesare între funcţia de cercetare 
ştiinţifică şi funcţia pedagogică” (de predare-învăţare-
evaluare) [Ibidem, p. 931]. O soluţie posibilă este cea 
a implicării activităţii de cercetare fundamentală (nu 
doar operaţională), la nivelul reconstrucţiei periodice 
a cursurilor universitare, care trebuie să reprezinte, la 
nivel pedagogic, matricea disciplinară a fiecărei ştiinţe 
aflate la baza proiectării materiei în acord cu modelul 
curriculumului academic [3]. Adoptarea şi consolidarea 
acestui model nu exclude, ci presupune posibilitatea:

1) aplicării şi a altor modele de curriculum univer-
sitar (centrat pe experienţa de învăţare, pe cerinţele stu-
dentului, pe reconstrucţia socială etc.), la toate ciclurile 
universitare (licenţă, masterat, doctorat), în raport de 
specificul fiecărei facultăţi, al fiecărui departament;

2) perfecţionării modalităţilor de integrare (intradis-
ciplinară, interdisciplinară, pluridisciplinară/multidisci-
plinară sau transdisciplinară) a conţinuturilor ştiinţifice 
(aflate la baza oricărei materii universitare), stabilizate 
epistemologic la nivel de concepte fundamentale, care 
definesc: a) obiectul de studiu specific; b) normativitatea 
specifică (axiomele, legile, principiile), metodologia de 
cercetare specifică (fundamentală/la nivel macrostruc-
tural şi operaţională/la nivel microstructural).

Statutul socioprofesional al profesorului este anali-
zat de UNESCO, cu referinţe speciale la activitatea de 
educaţie/instruire realizată la toate treptele şi disciplinele 
din învăţământul şcolar. „în căutarea unor noi perspecti-

ve”, este evidenţiată importanţa activităţii profesorului 
şcolar ca agent al schimbării. El trebuie „să-i înveţe pe 
elevi nu numai să privească încrezători în viitor, ci şi să 
clădească acel viitor cu responsabilitate şi în cunoştinţă 
de cauză (...), prin dezvoltarea atitudinilor pozitive faţă 
de procesul învăţării” [2, p. 119].

Noile perspective vizează următoarele obiective 
strategice necesare în procesul de formare iniţială şi 
continuă a profesorilor: a) asigurarea deschiderii spre 
toate resursele educaţiei/instruirii nonformale (şi infor-
male), în mod special spre cele oferite de mass-media şi 
de TIC, care trebuie valorificate (pozitiv) în conceperea 
oricărei activităţi de educaţie/instruire nonformală; b) 
„deplasarea accentului de pe comunicarea de informaţii” 
de specialitate spre „organizarea şi sistematizarea cunoş-
tinţelor de bază necesare elevilor, în acord cu „valorile 
fundamentale care trebuie să orienteze destinul fiecărui 
individ”; c) asigurarea „unei legături strânse între predare 
şi învăţare, între cel de predă şi cel ce învaţă”, conexiune 
axiomatică şi legică, „esenţială în procesul didactic”; d) 
corelarea permanentă, „tot mai strânsă, între cunoştinţele 
teoretice şi cele practice”, predate-învăţate-evaluate în 
procesul didactic; e) „implicarea în planificarea şi în dez-
voltarea curriculară”, inclusiv prin „folosirea tehnicilor 
informaţionale” în predarea noilor cunoştinţe şi în antre-
narea unor strategii de evaluare/autoevaluare continuă, 
formativă; f) echilibrarea raporturilor dintre „competenţa 
de specialitate şi competenţa didactică”, posibilă doar 
prin aprofundarea culturii pedagogice generale la nivel 
metodic şi practic; g) angajarea în activităţi de parteneriat 
pedagogic cu familia, cu alţi reprezentanţi ai comunităţii 
educaţionale locale etc. „în vederea îmbunătăţirii perfor-
manţei şcolare a tuturor elevilor” (subl. ns.); h) integrarea 
deplină a acţiunii de „evaluare a rezultatelor elevilor la 
învăţătură, care nu poate fi disociată de felul în care predau 
profesorii”; i) autoperfecţionarea activităţii profesorilor, 
în acord cu dimensiunea pedagogică, psihologică şi so-
cială a „conceptului de educaţie permanentă, care duce 
implicit la ideea societăţii cultivate” şi în mod explicit la 
„îmbunătăţirea statutului social al profesorilor” [Ibidem, 
pp. 120-131].
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Asigurarea pieței muncii cu resursă umană calificată 
și pregătită pentru o integrare profesională de succes 
poate fi realizată doar prin dezvoltarea strategică și 
funcționarea eficientă a instituțiilor din învățământul 
profesional tehnic. În acest scop, în ultimii ani, au 
fost realizate, în mod participativ, numeroase 
schimbări de structură, dar și de conținut, care au 
vizat direct învățământul profesional tehnic.

Una din aceste schimbări, cu impact major asupra 
întregului sistem educațional, ține de promovarea 
culturii calității și lansarea de către Agenția Națională 
de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare a 
standardelor de calitate, inclusiv pentru instituțiile și 
programele de formare din învățământul profesional 
tehnic. Acestea oferă o viziune explicită asupra 
indicatorilor de calitate, pe care ar trebui să-i 
întrunească furnizorii de servicii de formare profe-
sională și să-i demonstreze în procesul de evaluare 
externă, în vederea acreditării programelor de 
studiu. Exercițiul de acreditare a devenit obligatoriu 
pentru toate instituțiile vocaționale, iar subiectele 
promovarea culturii calității, managementul asigură-
rii calității, calitatea proceselor și a funcțiilor, inclusiv 
a celor exercitate de echipa de administrație au 

obținut un loc aparte atât pe agenda managerului, 
cât și în strategia de dezvoltare a instituției.

În acest context, în cadrul proiectului CONSEPT, 
ne-am propus să completăm colecția de materiale 
suport destinate managerilor instituțiilor profesional 
tehnice, de această dată cu o lucrare care abordează 
aspecte actuale și relevante managementului 
asigurării calității. Ghidul reprezintă un suport 
metodologic pentru managerii proactivi, care tind 
spre realizarea obiectivelor profesionale și organi-
zaționale în condiții de eficiență și calitate. Acesta 
conține repere de esență, soluții pentru probleme de 
management frecvent întâlnite, aspecte metodolo- 
gice și exemple de practici de succes, care, abordate 
multiaspectual și reflexiv, pot răspunde nevoilor de 
dezvoltare profesională a conducătorilor de instituții 
și pot diminua incertitudinile la capitolul manage-
mentul calității.

Care este rolul managerului în procesul de asigurare 
a calității? Cum sunt exercitate funcțiile manageriale 
pentru asigurarea continuă a calității? Care sunt 
factorii și pârghiile pentru o integrare facilă a unor 
mecanisme de dezvoltare și promovare a culturi 
calității? – sunt doar câteva întrebări la care manage-
rii pot obține răspuns și/sau care vor invita cititorul 
la reflecție și acțiune. Având în vedere faptul că 
subiectele în discuție sunt de interes major pentru 
comunitatea educațională, ne exprimăm speranța că 
acest ghid va constitui un suport relevant și util atât 
pentru manageri, cât și pentru ceilalți actori din 
sistem interesați de dezvoltarea și promovarea 
culturii calității.

Rima BEZEDE

Campania națională Pledoarie pentru pedagogie
s-a desfășurat în perioada august-octombrie, fiind 
lansată de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării 
al Republicii Moldova pe 10 august 2020. 

Acțiunea și-a propus ca scop:
 motivarea și susținerea cadrelor didactice în 

procesul de integrare și de activitate în 
sistemul educațional; 

 promovarea practicilor educaționale de succes 
în școală, inclusiv în rândul tinerilor specialiști;

 motivarea şi atragerea absolvenților de 
gimnaziu și/sau liceu în profesia didactică.

În cadrul campaniei, au fost: 
 desfășurate acțiuni de informare a 

studenților/elevilor în vederea promovării 
imaginii pozitive a profesiei de pedagog în 
societate; 

 create platforme de dialog (pe zone geogra-
fice) cu tineri specialiști, reprezentanți ai 
organelor locale de specialitate în domeniul 
învățământului, manageri și mentori școlari, 
reprezentanți ai universităților și colegiilor 
care oferă programe de formare în domeniul 
educației, având ca subiect de discuție cauza 

educației, esențele și ideile fundamentale ale 
misiunii didactice, avantajele și dezavantajele 
profesiei de pedagog din perspectiva debutan-
tului în cariera didactică etc.;

 mediatizate exemple de bune practici și istorii 
de succes din experiența profesorilor perfor-
manți, a școlilor și a grădinițelor;

 organizat concursul național Pledoarie pentru 
pedagogie, care a avut drept scop sporirea 
prestigiului profesiei de pedagog. Participanții 
și-au prezentat viziunea pornind de la unul 
dintre genericele propuse: Excelența nu are 
vârstă, Experiența contează, Pedagogia este 
calea vocației.

Apariția acestui număr al revistei Didactica Pro
sub auspiciile campaniei naționale Pledoarie pentru 
pedagogie, în temeiul parteneriatului dintre Ministe- 
rul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii 
Moldova și echipa Centrului Educațional PRO DIDACTICA,
este o altă activitate menită să consolideze mesajul 
promovării în societate a prestigiului profesiei de 
dascăl, precum și să solidarizeze vocea breslei peda-
gogice.

Coordonator: 
Rima BEZEDE

Autori:
Valentina CHICU, Serghei LÎSENCO

Managementul

calității
versus

calitatea

managementului
Chișinău: Centrul Educațional PRO DIDACTICA, 2020. 58 p.
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pedagog, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii 
Moldova a lansat o campanie națională ...

Conform aprecierii unor cercetători din domeniul științelor educației, 
existența și eficiența umană, inclusiv eficiența profesională, sunt 
produse ale interacțiunii persoanei cu mediul. ...

de George Coșbuc, text care ar 
putea sta la baza unui test de recunoaștere a terminologiei 
lingvistice, înșirate pe toți anii de școlarizare ...

Unul din paradoxurile timpurilor pe care le trăim este că domeniul 
educației – prin definiție menit să asigure dezvoltare și deschidere – 
se confruntă cu o trenare la nivel terminologic tocmai în raport cu 
principalii actori din domeniu. ...

 poate fi definită din perspectivă istorică şi 
conceptuală, teoretică şi practică, în contextul evoluţiilor sale 
probate la nivel de statut deontologic ...

Vă mulţumim că sunteţi alături de noi!

Campania de abonare pentru anul 2021 la revista de teorie şi practică

educaţională Didactica Pro… continuă.

Abonamentele pot fi perfectate la oficiile distribuitorilor de presă:

• POŞTA MOLDOVEI (indice 31546) 

• MOLDPRESA (indice 31706)

• PRESS INFORM-CURIER

STIMAŢI MANAGERI, PROFESORI, EDUCATORI,
PĂRINŢI, ELEVI ŞI TOŢI CEI INTERESAŢI

DE DOMENIUL EDUCAŢIONAL!
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