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Argument

Un expert internaþional în domeniul
incluziunii declara într-o vizitã de lucru în
Moldova: În Europa copilul în cãrucior nu
Nadia CRISTEA
mai este o problemã.
Aºa cum obiºnuim mereu sã ne
comparãm cu europenii (cînd este în
favoarea noastrã sau cînd ne convine)
vom încerca sã facem o trecere în revistã a acestui proces din sistemul educaþional din republicã. ªi
cum aspectele învãþãmîntului incluziv (psihologic, social, educaþional, economic) nu sînt un impediment
în Europa, de ce ar fi la noi  cei care, se pare, împãrtãºim aceleaºi valori spirituale, materiale, democratice?
De fiecare datã constatãm cã, în timp, devenim tot mai umani, cã devansãm tehnologiile prin puterea
noastrã de a fi înþelegãtori ªi atunci de unde apare paradoxul: neacceptarea, neînþelegerea?
E momentul sã conºtientizãm cã toleranþa sau, mai bine-zis, respectul nu este de ajuns. Pentru a
construi o societate dreaptã e nevoie de afecþiune ºi participare. Urmeazã sã ne determinãm: vrem sã
fim parte integrantã a unei astfel de societãþi, avem nevoie de ea sau continuãm sã orbecãim fiecare
pentru sine, sã fim egoiºti  lipsiþi de altruism, compasiune, devotament ºi, în ultimã instanþã, ortodocºi
declaraþi?
Sã nu uitãm: eu ºi cu mine înseamnã o existenþã sãracã; eu ºi cu tine înseamnã o existenþã bogatã.
De ce l-am accepta pe cel diferit de noi? Orice deosebire conþine ºi o asemãnare; sînt mai numeroase
lucrurile care ne apropie de ceilalþi decît cele care ne despart.
Actualmente, incluziunea elevilor/copiilor cu CES este nu doar o nouã orientare în politica
educaþionalã, ci ºi un imperativ al timpului. Pãrinþii acestor copii se sacrificã pentru creºterea ºi sãnãtatea
lor. Noi acceptãm acest sacrilegiu... tacit, îl admirãm. Ne uimeºte puterea ºi dragostea lor de viaþã, dar
uitãm de valorile declarate: acceptarea diversitãþii, apãrarea drepturilor tuturor
Ne întrebãm pentru cine bat clopotele?
Ele bat pentru toþi, inclusiv pentru noi Educaþia incluzivã este a noastrã ºi pentru noi. Este o
treaptã care trebuie urcatã: fãrã ea nu putem ajunge la urmãtoarea. Înþelegerea acestui adevãr ne-ar
permite sã demarãm acþiunile necesare: ministerele de resort ar aproba bugetul de care este nevoie
pentru personalul indispensabil incluziunii în ºcoalã (asistenþi sociali ºi medicali, profesori, psihologi).
De asemenea, s-ar þine cont de planurile individualizate, de o evaluare corespunzãtoare, de formarea
cadrelor, de clase mai puþin numeroase (23-25 de elevi), de un ºir de alte probleme.
Ar fi în avantajul societãþii dacã ne-am gîndi la beneficiile acestui proces, la posibilitatea de a cîºtiga
noi specialiºti, la creºterea respectului de sine al elevilor cu CES... Acest pas ne-ar ajuta sã (re)devenim
mai umani. A sosit ºi timpul
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Sufletismul abstract în faþa
unei vieþi concrete

Problema integrãrii în societate a persoanelor cu
dizabilitãþi fizice sau psihice este una dintre cele mai
delicate în þãri mai bine încheiate dacã nu la toþi, apoi cel
puþin la majoritatea nasturilor decît Moldova. Pentru cã
este în firea omului ºi a societãþii sã simpatizeze cu
omogenizarea, cu tot ce este ca el (ea), cu standardele
medii ºi sã respingã sau, în cel mai bun caz, sã
marginalizeze orice aduce a anomalie, a deviere, a
excepþie  ºi în mai rãu, dar chiar ºi în mai bine. Oamenii
înclinã sã-i þinã mai la o parte pe ºi sã se þinã ºi ei mai la o
parte de genii, infirmi ºi demenþi deopotrivã. Probabil, la
originea acestei atitudini este atavismul animalic care
presupune un fel de selecþie naturalã prin respingerea
indivizilor cu fiºa geneticã necorespunzãtoare
standardelor. Numai cã, pe de altã parte, societatea umanã
tocmai de aceea este umanã, cã anuleazã legile haitei ºi
turmei care împarte animalele în categorii superioare ºi
inferioare, între alfa ºi omega. Toatã evoluþia societãþii,
de la comuna primitivã prin diverse feluri de absolutisme
pînã la actuala democraþie liberalã de tip occidental (care,
vorba lui Churchill, este o orînduire socialã foarte proastã,
dar alta mai bunã nu existã), este caracterizatã de aceastã
distanþare permanentã de legile naturii prin crearea altora,
la care participã ºi elementul ce îi lipseºte faunei  raþiunea.
Astfel s-a ajuns la conceptul de egalitate în drepturi,
egalitatea absolutã sau egalitatea posibilitãþilor fiind un
ideal inexpugnabil, dar necesar pentru a servi drept etalon
la mãsurarea cantitãþii de omenie din relaþiile dintre
oameni.
N-a fost uºoarã ºi lipsitã de sinuozitãþi nici calea
democraþiei occidentale  dreptul la vot al femeilor sau al
populaþiei de culoare are o biografie de doar cîteva decenii
în þãri considerate nave-amiral ale democraþiei ºi
civilizaþiei. ªi totuºi, în aceste þãri conteazã nu atît viteza

Vsevolod CIORNEI
Publicist

transformãrilor, cît vectorul, tendinþa ºi caracterul general
al tendinþei. În societãþile occidentale democraþia
înseamnã nu numai aplicarea principiului trãieºte ºi lasã-i
ºi pe alþii sã trãiascã, ci dezvoltarea ºi ridicarea acestui
principiu la înãlþimi morale tot mai mari  aceºti alþii care
sînt altfel nu doar sînt lãsaþi sã trãiascã, lor li se creeazã
condiþii speciale pentru o viaþã care sã le atenueze la
maximum alteritatea anomalicã.
Cuvîntul de ordine al societãþilor occidentale moderne
este corectitudinea politicã, iar unul dintre principiile
de tratament ale celor care sînt altfel este discriminarea
inversã sau pozitivã. Corectitudinea politicã se referã
mai mult la exprimare, limbaj ºi constituie un fel de cenzurã
moralã ce sancþioneazã utilizarea expresiilor care ar putea
leza demnitatea sau, pur ºi simplu, ar rãni psihologic pe
cineva care este altfel  nu se mai zice negru, ci afroamerican, nu se mai zice orb, ci nevãzãtor etc. S-ar
pãrea, din punctul nostru de vedere, cã sînt fleacuri ºi
mofturi  dupã ce am scãpat de cenzura politicã a
socialismului noi echivalãm libertatea absolutã a
cuvîntului cu valoarea supremã a democraþiei ºi
considerãm cã responsabilitatea pentru slobozenia
excesivã a gurii ar fi un afront adus democraþiei ca atare.
Adicã, la datul frîului liber limbii ne dãm mai catolici decît
papa ºi mai democraþi decît urmaºii fondatorilor
democraþiei.
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Nu sînt mofturi ºi nici fleacuri, pentru cã în relaþii atît
de fine orice nuanþã conteazã. Iar, pe de altã parte,
occidentalii nu se apucã sã implementeze ceva, pînã nu
se bazeazã pe studii de psihologie ºi sociologie. Deci,
dacã adjective în fond nenuanþate emoþional sau evalutiv,
cum ar fi surdul sau ºchiopul, sînt totuºi receptate
ca depreciative de cãtre persoanele cu dizabilitãþile
respective, societatea renunþã la ele, conturînd, astfel, un
fundal calm pentru niºte relaþii pentru care nu prea
conteazã cine ºi cum aude sau cine ºi cîte picioare are.
Cenzurarea înjurãturilor din discursul public creeazã
climatul propice pentru politeþe, dar ºi, treptat sau cel
puþin parþial, pentru bunãvoinþã reciprocã. La fel e ºi cu
apelativele neutre pentru majoritate, dar neplãcute pentru
minoritate  expulzînd din lexicul uzual pretextele de
conflict, micºorãm ºi probabilitatea conflictului sau mãcar
îi diminuãm proporþiile ºi intensitatea.
Discriminarea pozitivã în spaþiul occidental
presupune integrarea persoanelor cu dizabilitãþi în zone
de activitate profesionalã prin reducerea dificultãþilor
care accentueazã diferenþele ºi handicapurile. Prin lege
li se interzice firmelor sã respingã cererile de angajare
ale persoanelor cu handicap doar din cauza
handicapului ca atare, tot legea obligã angajatorii sã
creeze suplimentar la locul de muncã comoditãþile
necesare persoanei respective. La fel, este bine cunoscut
faptul cã mijloacele de transport în comun dispun de
intrãri speciale pentru cãrucioare, precum ºi trotuarele,
ascensoarele ºi toate cãile de acces pentru a egala
persoanele cu dizabilitãþi cu ceilalþi nu numai în drepturi,
ci ºi în posibilitãþi.
Un alt aspect al discriminãrii pozitive este abordarea
tematicii delicate a omului cu handicap în literaturã ºi artã,
mai ales în opere de vastã popularitate. În pofida
prejudecãþii aproape comune a intelectualilor de prin
pãrþile noastre cã Hollywood-ul propagã violenþa ºi
viciile, fabrica de vise este, de fapt, foarte receptivã la
comenzile sociale  nu putem judeca dacã ele sînt explicite
sau intuite de cineaºti, dar filmele de acest gen  una
dintre capodoperele respectivului cadru tematic ar fi Rain
Man cu Dustin Hoffman  sînt de un pronunþat umanism
ºi, probabil, au capacitatea de a modela mentalitatea
socialã în sensul toleranþei, înþelegerii ºi coabitãrii cu acei
care sînt altfel. Cel mai recent exemplu de implicare a
artelor pop în cauza de senzibilizare a societãþii vizavi de
problemele acestei categorii este cîºtigarea celebrului
festival al cîntecului italian de la San-Remo de cãtre piesa
Îþi voi dãrui un trandafir, un cîntec despre viaþa realã a
bolnavilor psihici, despre dramele ºi tragediile lor.
Interpretul Simone Cristicchi a vizitat multe clinici de
psihiatrie, a contactat cu pacienþii de acolo ºi din acest
fel de documentare (care, de fapt, a fost ºi un act de
compasiune ºi solidarizare) a rezultat un cîntec care a
înduioºat ºi juriul festivalului ºi, ceea ce e mai important,
marele public.

Snobii, esteþii ºi moraliºtii ar putea strîmba din nas
obiectînd cã e vorba de o banalã vulgarizare a unei
probleme grave sau specularea unui sentimentalism
ieftin. Numai cã noi avem prea mulþi moraliºti ºi prea mulþi
esteþi (pe cap de locuitor neestet) ºi prea puþinã
compasiune, solidaritate ºi capacitate de efort real pentru
egalizarea persoanelor cu handicap ºi în drepturi, ºi în
posibilitãþi. E multã demagogie ºi puþinã acþiune  cam în
toate sferele ºi domeniile, implicit ºi în cel care constituie
subiectul acestor rînduri. Deocamdatã ilustrãm prin felul
nostru de a exista ºi de a ne organiza un vechi ºi trist
adevãr conform cãruia este cu mult mai uºor sã iubeºti
toatã omenirea în general decît un om concret din preajma
ta. Exemplele din viaþa occidentalilor la care am apelat mai
sus par uneori naive, alteori ipocrite ºi speculative, alteori
prea formalizate ºi birocratizate ºi parcã confirmã cã în
apus oamenii sînt mai reci, mai raþionali, mai cu gîndul
doar la bani ºi mai puþin sufletiºti decît sînt post-sovieticii
ºi post-socialiºtii. Dar, paradoxal, aceste reglementãri,
legi, corectitudini politice, filme ºi cîntece îi ajutã efectiv
pe oamenii cu un destin mai puþin generos decît al nostru,
pe cînd sufletismul nostru oriental, cu lacrimi ºi oftaturi
parcã citate din manele nu schimbã nici lumea în mai bine,
nici pe fiecare dintre noi. E ca ºi cum am bifa rubrica
sentimente într-un chestionar imaginar. ªi pe urmã ne
vedem de ale noastre, iar cei care ne-au trezit lacrima sau
oftatul n-au decît sã-ºi vadã de ale lor.
N-aº putea sã mã pronunþ asupra aspectului pur
pedagogic al problemei, este prea specific pentru a
putea fi ajutat de niºte opinii din zona diletantismului.
La modul general însã cred cã pentru integrarea în
societate a persoanelor cu dizabilitãþi pedagogia trebuie
aplicatã celor mulþi, care se autointituleazã normali,
într-o mãsurã mai mare decît persoanelor afectate de
maladii ºi handicapuri. Cãci, dacã ei au complexe ºi
probleme, este pentru cã le creãm noi  nu neapãrat
intenþionat, ci din neatenþie, neglijenþã ºi egoism. Uitînd
cît de fragil este hotarul dintre sãnãtate ºi boalã ºi cît
de uºor este sã treci din categoria celor sãnãtoºi în cea
a bolnavilor. Egoismul nostru este handicapat, nu are
suficientã imaginaþie pentru a înþelege cã avînd grijã de
bolnavii de azi pregãtim poate grija faþã de bolnavii de
mîine (care am putea fi chiar noi). Se zice cã la intrarea
unui spital din Spania e atîrnat un billboard mare pe care
scrie: Nu toþi care sînt aici sînt bolnavi ºi nu toþi care
sînt afarã sînt sãnãtoºi.
De ce occidentalii pot gîndi ºi acþiona astfel, iar noi
nu? Sîntem diferiþi? Da, chestii de istorie, psihologie
socialã ºi alte bazaconii ºtiinþifice care deseori servesc
drept pretext demagogic pentru lenea din faþa necesitãþii
de a trãi mai omeneºte. Pentru început, am putea imita ºi
prelua în mod mecanic procedeele lor de integrare a
tuturor oamenilor într-o societate care, în mod firesc, este
a tuturora. Mai ºtii, poate cã pe urmã facem ceva mai dihai
ca ei. Cã doar ne þinem de sufletiºti

SUFLETISMUL ABSTRACT ÎN FAÞA UNEI VIEÞI CONCRETE
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MASA ROTUNDÃ:

Educaþia incluzivã  o nouã
direcþie în politica educaþionalã

Întrunirea, prezentatã mai jos, a avut loc pe data de 13 martie curent, la Gimnaziul Pro Succes din mun. Chiºinãu.
Au participat: Aglaida BOLBOCEANU, Institutul de ªtiinþe ale Educaþiei; Valentina CHICU, director adjunct,
Gimnaziul Pro Succes; Nadia CRISTEA, director, Gimnaziul Pro Succes; Anatol DANII, Ministerul Educaþiei
ºi Tineretului; Lucia GAVRILIÞÃ, director, Centrul de Zi Speranþa; Ecaterina GOLOVATÎI, profesoarã de istorie,
Gimnaziul Pro Succes;Valentina MORARU, Direcþia Educaþie, Tineret ºi Sport a mun. Chiºinãu; Tatiana
NAGNIBEDA-TVERDOHLEB, ºef Direcþie Educaþie, Tineret ºi Sport a mun. Chiºinãu; Maria PERETEATCU, profesor
universitar,Universitatea de Stat A.Russo din or. Bãlþi; Maria POVOROZNIUC, Direcþia Educaþie, Tineret ºi
Sport a mun. Chiºinãu; Liliana SIMCOV, Programul Pas cu Pas; Rodica SOLOVEI, profesoarã de istorie,
Gimnaziul Pro Succes.
Lucia GAVRILIÞÃ: Procesul de incluziune implicã
participarea mai multor persoane din diverse domenii. Îmi
doresc ca întrunirea de astãzi sã constituie începutul unei
colaborãri în cadrul unui consiliu de experþi, al cãrui cuvînt
va avea pondere în tot ceea ce ne propunem sã facem.
Atunci cînd copiii noºtri au mers pentru prima datã la o
ºcoalã obiºnuitã, ne gîndeam cã ar trebui sã fim mai mulþi,
sã ne susþinem reciproc, fiecare aducîndu-ºi propria
contribuþie. Nu putem vorbi de un proces de incluziune
doar dacã prestãm unui copil cu CES anumite servicii sau
realizãm o activitate în care îl implicãm. La acest proces
participã mai mulþi factori:
 mediul academic  care pregãteºte viitorii specialiºti;
 ONG-urile  care oferã sprijin financiar, informaþional;
 ºcoala  care pune în practicã acest deziderat ºi
cãreia îi revine un rol central;

Didactica Pro..., Nr.1-2(41-42) anul 2007

Nadia CRISTEA: Din anii 80 ai sec. XX, conceptul
de educaþie incluzivã defineºte o nouã direcþie în politica
educaþionalã a multor state europene cu genericul
Educaþie pentru toþi.
Ce se întîmplã la capitolul Educaþie pentru toþi ºi,
în special, la capitolul Educaþie incluzivã în Republica
Moldova? Procesul educaþiei incluzive a demarat ºi la noi
acum cîþiva ani. Pentru a-l implementa eficient este
nevoie  în afarã de toleranþã, înþelegere, acceptare  de
cadru legislativ, condiþii de integrare în societate.
În instituþia noastrã studiazã 7 copii cu cerinþe educative speciale. Acest proiect de incluziune este realizat în
parteneriat cu Centrul de Zi Speranþa, care ne acordã
susþinere moralã, psihologicã ºi materialã. Nu cred cã
sîntem primii în Moldova, deoarece ºi alte unitãþi educaþionale aplicã principiul educaþiei incluzive. Mã bucur cã
existã oameni care vor sã promoveze aceastã idee.
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 direcþiile de învãþãmînt ºi Ministerul Educaþiei 
structuri care vor promova pe viitor ideea noastrã.
În 2006, am colaborat cu trei instituþii de învãþãmînt.
Pe parcursul anului curent vom crea modele de incluziune
a copiilor cu dizabilitãþi în instituþii generale de învãþãmînt
de la fiecare nivel: preºcolar, primar ºi gimnazial. Au fost
selectate urmãtoarele instituþii: ªcoala-grãdiniþã nr.120 din
Chiºinãu, unde intenþionãm sã elaborãm un model de
incluziune în ºcoala primarã; ªcoala-grãdiniþã nr.152, în
care vom dezvolta un model pentru incluziunea la nivel
preºcolar, ºi Gimnaziul Pro Succes, care este partenerul
nostru strategic. Vreau sã le mulþumesc tuturor celor care
susþin efortul nostru de a implementa educaþia incluzivã.
Valentina CHICU: Problema la care lucrãm este atît de
importantã, încît nu vom obþine rezultatele scontate dacã
nu vom stabili o relaþie de interdependenþã. Persoanele care
construiesc o astfel de relaþie îºi unesc eforturile pentru un
singur scop: a mãri ºansele de succes ale intervenþiei.
Conform documentelor internaþionale, unul dintre
obiectivele majore ale educaþiei incluzive, care se conþine
ºi într-un document din Republica Moldova  Strategia
Educaþie pentru toþi, este: Asigurarea accesului la
educaþia de bazã de calitate pentru toþi copiii, în special
pentru copiii aflaþi în situaþii deosebit de dificile: orfani,
copii privaþi de îngrijire pãrinteascã, copii cu deficienþe
fizice sau psihice, copii ai strãzii, copii din familii socialvulnerabile, copii refugiaþi, copii aflaþi în conflict cu legea,
copii neglijaþi ºi supuºi abuzului etc.. Din cele expuse
reiese cã aceºti copii au nevoie de o altã abordare în
sistemul educaþional.
În evoluþia sa, educaþia incluzivã a cunoscut numeroase tratãri, una dintre ele fiind clasificarea copiilor cu
nevoi speciale în 7categorii distincte. Ulterior, aceastã
clasificare/etichetare a fost respinsã, propunîndu-se o
nouã abordare. În virtutea ei, avem copii cu nevoi speciale
care se confruntã cu:
• probleme în procesul de cunoaºtere ºi învãþare;
• dificultãþi în comunicare ºi interacþiune;
• dificultãþi senzoriale ºi fizice;
• dificultãþi sociale, emoþionale ºi comportamentale.

Specialiºtii în domeniu îºi dau bine seama cã
respectiva clasificare ne permite sã abordãm procesul
educaþional din perspectiva acordãrii unui suport
concret. Dacã un copil  indiferent de dizabilitatea sa 
are probleme în procesul de cunoaºtere ºi învãþare, atunci
îl ajutãm sã depãºeascã anume aceastã dificultate; dacã
însã el se confruntã cu impedimente de ordin social sau
comportamental, atunci ne orientãm efortul spre a-l
susþine sub acest aspect.
Ce înseamnã o societate incluzivã? Comunitatea e o
orchestrã imensã în care fiecãruia îi revine un rol, chiar dacã
nu este prima vioarã. În popor se zice: Fiecare îºi are locul
sãu sub soare, adicã fiecare trebuie sã-ºi gãseascã rostul
în viaþã, inclusiv persoanele cu dizabilitãþi. Educaþia
incluzivã nu semnificã o favoare fãcutã unor categorii de
copii, ci o oportunitate pentru orice instituþie educaþionalã
de a-ºi optimiza activitatea. Abordarea individualã a
copiilor duce la eficientizarea demersului educaþional, la
acel ideal pe care îl avem descris în Legea învãþãmîntului.
Strategiile didactice însã variazã de la caz la caz. Existã copii
care lucreazã foarte bine în grup, dar ºi copii care lucreazã
mai bine de sine stãtãtor. Abordarea individualã,
diferenþiatã este un domeniu netatonat pînã la capãt, de
aceea urmeazã sã descoperim încã multe nuanþe care ne
vor facilita procesul de predare-învãþare.
Ce completãri, ajustãri de ordin legislativ sînt necesare
pentru a-i asigura fiecãrui copil accesul la educaþia de
calitate, pentru a-i oferi un viitor demn, cu perspective de
inserþie socialã?Important este ca fiecare copil, devenind
matur, sã-ºi gãseascã locul în societate, sã nu fie considerat
un parazit social, care se întreþine din banii statului, ci un
membru demn al comunitãþii. Acum un an, un expert din
Norvegia mi-a adresat urmãtoarea întrebare: Încercaþi sã
realizaþi educaþia incluzivã... Dar ce venituri va avea statul
în urma investiþiilor fãcute în promovarea educaþiei
incluzive?. Într-adevãr, acest proces presupune niºte
cheltuieli: este nevoie de asistenþã specializatã, de
personal competent, de cursuri de formare continuã a
cadrelor didactice etc. Mi-a fost greu sã rãspund atunci.
Acum însã ºtiu rãspunsul: statul are de cîºtigat un cetãþean
care poate sã-ºi exercite funcþia de cetãþean.
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Anatol DANII: La noi în republicã discuþiile la acest
capitol au început de la conceptul de educaþie integratã,
ca, pe parcurs, sã se încetãþeneascã conceptul de
educaþie incluzivã. Evident, cea mai bunã educaþie este
cea incluzivã. Au existat ºi înainte cazuri cînd copiii cu
cerinþe educaþionale speciale frecventau clase obiºnuite.
Aceºtia însã erau ºi, deseori, mai sînt lãsaþi în umbrã. Cu
ei nu se lucreazã suficient, nu li se acordã atenþia cuvenitã.
De multe ori, ei abandoneazã ºcoala ºi nu doar din cauza
cã nu au ce îmbrãca sau încãlþa. Problema e alta: cadrul
didactic nu cunoaºte nevoile, diagnosticul, metodele ºi
procedeele de activitate cu aceºti copii.
Gimnaziul Pro Succes are deja o anumitã experienþã.
Pentru a realiza educaþia incluzivã în republicã, e necesar
sã implementãm practicile de succes de la noi ºi din alte
þãri, rezultatele investigaþiilor ºtiinþifice.

organizarea serviciilor de alternativã, pe educaþia incluzivã
în instituþiile generale, pe crearea serviciilor specializate
pentru copil, familie ºi cadre didactice, pe perfecþionarea
cadrelor, pregãtirea lor iniþialã ºi continuã etc. În acest sens,
organizãm, în colaborare cu diverse organizaþii
internaþionale, seminarii pentru manageri, profesori,
lucrãtori medicali. Anul trecut am desfãºurat un ºir de
seminarii cu participarea pãrinþilor copiilor cu CES.
Noi facem ceea ce faceþi ºi dvs. ºi ne confrutãm cu
aceleaºi dificultãþi ca ºi dvs. Trebuie sã convingem colectivul instituþiilor de învãþãmînt asupra modului în care
sã lucreze. Cu pãrere de rãu, pentru mulþi, ºcoala specialã
este o ºcoalã pentru debili. Trebuie însã sã distingem
categoriile de copii cu diferite probleme: avem copii cu dificienþe mentale, dar ºi copii cu deficienþe locomotorii, de
auz, de vãz, cu deficienþe multiple, însã sãnãtoºi mental...
Cert este cã avem foarte multe de fãcut, de schimbat...
Maria PERETEATCU: Urmãtorul pas constã în
aprobarea Concepþiei...
Ceea ce se face în gimnaziu se face cu mult suflet. Aveþi
un colectiv bine pregãtit, receptiv la problemele acestei
categorii defavorizate de copii. La Bãlþi nu avem atîtea
posibilitãþi de integrare a copiilor cu CES ca aici, la
Chiºinãu. Cu toate acestea, susþinem implementarea
educaþiei incluzive în cadrul Programului Pas cu Pas,
care are o micã experienþã în domeniu.

Valentina CHICU: Ministerul Educaþiei lucreazã
asupra perfecþionãrii sistemului de instituþii speciale. Care
este poziþia Ministerului faþã de educaþia incluzivã? Se
preconizeazã anumite activitãþi de sprijin, cum se
procedeazã cu educaþia specialã?
Anatol DANII: Atunci cînd ne referim la învãþãmîntul
special, avem în vedere un sistem diferenþiat de instituþii.
A fost elaboratã Strategia Naþionalã ºi Planul Naþional de
acþiuni Educaþie pentru toþi, accentul fiind pus pe
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Tatiana NAGNIBEDA-TVERDOHLEB: Întrebarea
expertului din Norvegia a fost, probabil, una
provocatoare, pentru cã obligaþia statului este de a-ºi
apãra ºi promova resursele umane. Or, fiecare copil, de la
naºtere, este o personalitate.
Am vizitat ºcolile ºi grãdiniþele în care au început sã
fie încadraþi copii cu dizabilitãþi. Mã bucur cã s-a reuºit ºi
fondarea acestui gimnaziu. Cred cã urmãtorul pas ar fi
sensibilizarea întregii societãþi privind incluziunea
copiilor cu nevoi speciale. Vizitarea Centrului Speranþa
de cãtre preºedintele þãrii, Vladimir Voronin, ar trebui sã
constituie un exemplu pentru reprezentanþii administraþiei
locale. Mã refer la primar ºi la viceprimari care ar putea
lua cunoºtinþã nemijlocit de activitatea instituþiei. De
asemenea, trebuie propagat conceptul de inserþie a
copiilor cu CES prin desfãºurarea unor conferinþe,
realizarea unor emisiuni televizate ºi radio etc. Un factor
semnificativ pe care, de alftfel, l-am observat ºi la grãdiniþã,
ºi la ºcoalã, este implicarea adulþilor. Realizarea Strategiei
Naþionale Educaþie pentru toþi necesitã eforturi
considerabile nu doar din partea copiilor, ci ºi a maturilor.
Sînt convinsã cã veþi reuºi sã depãºiþi obstacolele de
moment datoritã perseverenþei de care daþi dovadã,
susþinerii celor care înþeleg problema datã. Deºi faceþi o
muncã de pionierat, aþi înregistrat deja anumite succese,
dacã þinem cont de faptul cã, acum cîþiva ani, nu se fãcea
nimic în domeniul incluziunii.

QUO VADIS?

Ceea ce urmeazã sã întreprindem este  conform
principiului interdependenþei  acceptarea la nivel de
minister a Concepþiei învãþãmîntului incluziv, elaboratã
împreunã cu Laboratorul de psihopedagogie al
Institutului de ªtiinþe ale Educaþei. Concepþia va contribui
la schimbarea politicii educaþionale din republicã. Trebuie
sã dispunem, de asemenea, de un regulament al ºcolii
incluzive. Ceea ce aþi realizat în gimnaziu se datoreazã
unui proiect, care a alocat mijloace financiare pentru a
angaja un asistent, pentru a invita un psiholog sau un
kinetoterapeut. Politica statului trebuie revizuitã, iar
sursele fianciare trebuie sã urmeze persoana.
Problema are mai multe aspecte, unul dintre ele
constînd în dezinstituþionalizarea copiilor. Bineînþeles, o
parte dintre elevii cu CES vor rãmîne în instituþiile speciale,
alþii însã vor veni în ºcolile obiºnuite. Dar este oare
pregãtitã ºcoala noastrã de masã pentru integrarea lor?
Nu, nu este pregãtitã.
Cunosc foarte bine situaþia din nordul republicii. În
cadrul cursurilor de formare continuã avem posibilitate
sã discutãm cu manageri ºcolari, pedagogi, educatori.
Pentru mulþi dintre ei, incluziunea copiilor cu nevoi
speciale în sistemul de învãþãmînt general este o
problemã foarte mare, una de acceptare. Deºi în ºcoli se
efectueazã o integrare spontanã, nu putem vorbi de un
proces. Or, integrarea spontanã þine doar de acceptul
profesorilor.
Aº vrea sã mã refer ºi la formarea continuã a cadrelor
didactice. În 2000, o dispoziþie a Ministerului Educaþiei
prevedea introducerea în colegiile pedagogice ºi în
universitãþi a unui curs de psihopedagogie specialã, care
însã nu a fost pus în practicã. Universitatea Alecu
Russo din Bãlþi a inclus modulul de educaþie incluzivã
(70 de ore) pentru profesorii care vin la cursurile de
perfecþionare în intenþia de a realiza cel puþin un obiectiv 
de a-i sensibiliza vizavi de problema datã. De asemenea,
de a le oferi anumite strategii ºi metode de lucru pînã va
fi elaborat cadrul legislativ. Incluziunea ºcolarã nu se va
produce la nivelul dorit, dacã nu vom avea create în ºcoalã
condiþiile necesare: adaptãri arhitecturale, echipe
multidisciplinare, cadre bine pregãtite.

Aglaida BOLBOCEANU: Vreau sã mã refer la
aspectele discutate anterior ºi mã întreb dacã un curs de
psihopedagogie specialã rãspunde necesitãþilor pregãtirii
cadrelor didactice pentru educaþia incluzivã?
Am realizat, împreunã cu Tatiana Cumatrenco de la
Centrul Speranþa, mai multe cercetãri ºi am constatat
cît de mare este rezistenþa în rîndul cadrelor didactice faþã
de educaþia incluzivã. Am elaborat un curriculum care þine
cont de respectivele rezistenþe ºi care încearcã sã
diminueze, sã înlãture barierele.
Nu trebuie sã facem apel la sãrãcie. Cîþi bani vin în þarã
într-un an pentru soluþionarea problemei în discuþie? Vã
asigur, foarte mulþi. Cred cã aceste surse ar acoperi toate
cheltuielile necesare pentru realizarea educaþiei incluzive.
În ceea ce priveºte pregãtirea ºcolii, aº vrea sã
menþionez cã Laboratorul nostru, în colaborare cu
Gimnaziul Pro Succes ºi Centrul de Zi Speranþa, a
elaborat o variantã a concepþiei de educaþie incluzivã,
acceptatã de Consiliul ºtiinþifico-didactic al institutului,
care va fi prezentatã ministerului. Vreau sã mulþumesc ºi
pe aceastã cale tuturor celor care au contribuit cu
propuneri de îmbunãtãþire a concepþiei.
Referitor la model. Aceastã concepþie poate fi
consideratã un început de model, însã la elaborarea
modelului propriu-zis trebuie sã se þinã cont de întreaga
experienþã din republicã în domeniul educaþiei incluzive.
Va trece mult timp pînã cînd ºcoala va fi pregãtitã cu
adevãrat pentru educaþia incluzivã. Noi însã nu putem
aºtepta. Consider cã o primã etapã ar trebui sã vizeze
sensibilizarea societãþii, implicarea ei prin identificarea de
resurse umane ºi financiare, prin promovarea educaþiei
inlcuzive, prin instruirea cadrelor didactice.
Valentina CHICU: Legea învãþãmîntului prevede
dreptul la învãþãturã pentru toþi copiii, inclusiv pentru cei
cu dizabilitãþi. Poate n-ar trebui sã intervenim cu schimbãri
la nivel de lege, ci sã valorificãm fundamentele legislative
existente ºi sã acþionãm?
Aglaida BOLBOCEANU: Problemele ce þin de Legea
învãþãmîntului sînt de altã naturã. De exemplu, un director
de ºcoalã nu are dreptul sã angajeze nici un specialist în
plus, deci nici însoþitor pentru copilul cu nevoi speciale.
Maria PERETEATCU: Într-o clasã pot fi incluºi 2-3
copii cu cerinþe speciale educative. Acest moment poate
fi stipulat în regulamentul ºcolii incluzive? Oare cadrele
didactice care au în clasele lor copii cu CES nu vor fi
motivate prin remunerare suplimentarã? Ele lucreazã cu
aceºti copii într-un mod mai deosebit, le acordã mai multã
atenþie.
Tatiana NAGNIBEDA-TVERDOHLEB: Sperãm cã
regulamentul va stipula 20-25 de elevi. Problema cea mai
mare este totuºi formarea cadrelor didactice. În istoria
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Maria POVOROZNIUC: Cu 5-7 ani în urmã, visam sã
avem instituþii incluzive, cadre didactice bine pregãtite,
o atitudine pozitivã faþã de aceastã categorie de copii.
Mã bucur cã astãzi am ajuns la aceastã etapã în educaþia
incluzivã.
Instituþia incluzivã prevede condiþii pentru orice copil
cu cerinþe educative speciale. Dacã într-un cartier este
un copil cu dificienþe auditive sau vizuale, instituþia
respectivã îi poate asigura condiþii pentru studiu.
Sînt de acord cã trebuie sã începem cu un regulament
experimental. Pe parcursul pilotãrii acestuia vom avea
multe întrebãri ºi mai puþine rãspunsuri, inclusiv în ceea
ce priveºte planul individualizat, diagnosticarea copilului.
Dar cel mai important pentru noi toþi este prevenirea
instituþionalizãrii. Nu trebuie sã luptãm cu ºcolile speciale
auxiliare; nu-i putem scoate forþat pe copii de acolo.
Trebuie sã creãm condiþiile necesare pentru cei care vor
fi înmatriculaþi în ºcolile generale începînd cu anul viitor.
Astãzi în republicã avem un învãþãmînt special,
învãþãmînt general, învãþãmînt general unde sînt integraþi
copii cu CES; instituþii speciale ºi, pe lîngã ele, un ºir de
grãdiniþe generale care au deja în grupe copii cu
dizabilitãþi. Comparativ cu acum 10 ani, e un pas înainte.
Cu certitudine, nu ne putem opri aici. Urmãtorul pas este
instituþia incluzivã. Putem oare implementa educaþia
incluzivã în republicã? Dacã sîntem cu toþii de pãrere cã
avansãm, înseamnã cã da. Trebuie sã înþelegem din start
cã educaþia incluzivã nu înseamnã aflarea pur ºi simplu
sub acelaºi acoperiº a unui copil cu cerinþe educative
speciale ºi a unuia fãrã probleme. Modele de aºa-numitã
educaþie incluzivã avem de ani de zile, inclusiv la sate.
Dacã în localitate nu existã ºcoalã auxiliarã, copilul cu
nevoi speciale este ºcolarizat în una obiºnuitã, învãþînd
într-o clasã cu ceilalþi copii de seama lui. Putem vorbi, în
acest caz, de educaþie incluzivã? Din punctul meu de
vedere, nu. Pentru cã acest copil nu beneficiazã de
anumite servicii, condiþii, nu se dezvoltã într-o dinamicã
pozitivã. Trebuie sã conºtientizãm cã fiecare copil este
important. Ceea ce se va întîmpla peste 10 ani, cînd va
intra în vigoare ºi regulamentul cu instrucþiunile de
rigoare, cînd pentru toþi totul va fi clar, pentru el nu va
mai conta. Dacã azi constituim o echipã, sã ne gîndim
mãcar la cîþiva copii, sã vedem ce putem face pentru ei.
Nu am fost niciodatã de pãrere cã trebuie sã includem
într-un experiment ºcolile din întreaga republicã, pentru

cã este imposibil  condiþiile fizice, psihologice, materiale
în învãþãmîntul general diferã de la o instituþie la alta.
Sub semnul întrebãrii sînt ºi datele statistice. Astãzi
nimeni nu ne poate spune exact numãrul copiilor care
necesitã ajutor psihologic, logopedic etc. Primul pas ar fi
sã efectuãm un sondaj în mun. Chiºinãu, sã identificãm
cîþi copii avem, în ce instituþii sînt amplasaþi, de ce servicii
beneficiazã ºi cum îl putem ajuta pe fiecare în parte.
În paralel, putem experimenta propunerile lansate în
Gimnaziul Pro Succes  instituþie care ar putea promova
educaþia incluzivã ºi ar putea fi un model pentru ºcolile
din republicã. Referitor la acte normative: nu existã
documente care sã interzicã unei instituþii sã primeascã
un copil cu nevoi speciale, motiv pentru care avem în
învãþãmîntul general preºcolar copii cu sindromul Dawn.
În asemenea cazuri e vorba doar de acceptare, ceea ce
nu e suficient. Ar fi fost mai bine sã existe un serviciu
special pentru acest copil, deoarece, în condiþiile actuale,
dezvoltarea lui este pusã sub semnul întrebãrii. Nu putem
susþine cã aici e vorba de educaþie incluzivã. De aceea,
vã propun sã elaborãm un ºir de mãsuri urgente care ar
putea fi implementate cu eforturi minime. Nu putem
schimba legea peste noapte, ºi nici desfiinþa instituþiile
speciale. Dar putem, printr-un model cum e Gimnaziul Pro
Succes, sã demonstrãm necesitatea educaþiei incluzive.
Desigur, avem mult de lucru asupra planului
individualizat, asupra monitorizãrii copilului în condiþiile
ºcolii incluzive, asupra programului de intervenþie
multidisciplinarã.
Rodica SOLOVEI: Un copil cu nevoi speciale nu vine
la ºcoalã doar pentru a acumula un set de cunoºtinþe!
Lucrez de doi-trei ani cu cîþiva copii cu nevoi speciale.
Acest fapt îmi permite sã fac o comparaþie. Iniþial, în cazul
copiilor cu deficienþe, accentul era pus pe dimensiunea
didacticã. Astãzi însã acþiunile întreprinse de colectivul
gimnaziului presupun o deplasare de accent. Demersul
este centrat pe dimensiunea psihosocialã, pe socializarea
respectivilor copii, pe intenþia de a le crea o ambianþã
plãcutã. Între instruire ºi instruire+suflet este o diferenþã
mare. Copilului cu nevoi speciale trebuie sã-i placã la
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învãþãmîntului nostru au existat aºa-numitele clase de
recuperare. Un experiment extraordinar. Am avut atunci
cadre cu o pregãtire specialã? Nu! Nu putem vorbi nici
de clase de 10-15 elevi hipoacuzi. Adus în sistemul
general de învãþãmînt, un copil cu nevoi speciale trebuie
sã se simtã egal cu ceilalþi. E vorba de uniformizare.
Specificul constã în desfãºurarea unor activitãþi
individuale, la anumite etape ale lecþiei. În rest, el va
lucra ca ºi toþi ceilalþi.

QUO VADIS?

ºcoalã, sã simtã cã este luat în seamã, cã pãrerea lui are
valoare, întrucît el nu vine la ºcoalã doar pentru a acumula
cunoºtinþe! Cred cã aceastã cale trebuie urmatã.
Din perspectiva mea de practician, consider cã, în
primul rînd, este nevoie sã se producã niºte mutaþii
valorice la profesori. Este important sã înþelegem cu
sufletul cã un copil cu deficienþe necesitã aceeaºi grijã
din partea noastrã ca ºi semenii lui sãnãtoºi. Mila nu este
sentimentul pe care trebuie sã-l demonstreze un profesor.
Aceste mutaþii ar conduce la formarea unor atitudini fãrã
etichetãri, la convingerea cã aceºti copii sînt copiii noºtri.
O altã problemã cu care mã confrunt este lipsa unor
suporturi serioase în activitatea de instruire,
fundamentate ºtiinþific. De fiecare datã cînd ies din clasã
îmi pun întrebarea: e bine ceea ce am fãcut ºi dacã ceea
ce am fãcut este tocmai ceea ce trebuia sã fac. Sîntem la
etapa explorãrilor, de aceea nu sînt sigurã cã efortul meu
a fost canalizat în direcþia corectã. În acest context,
Laboratorul de psihopedagogie ºcolarã ºi specialã al
Institutului de ªtiinþe ale Educaþiei, Ministerul Educaþiei,
Centrul de Zi Speranþa, Gimnaziul Pro Succes trebuie
sã-ºi conjuge eforturile pentru ca profesorul sã aibã pe
masã indicaþii valoroase. La nivel empiric, intuitiv, poþi
face multe, dar vine timpul cînd totul trebuie fundamentat
pe repere ºtiinþifice, cînd trebuie sã fii sigur cã ceea ce
faci este bine fãcut.
Aº vrea sã evoc un caz. La începutul anului de studii,
intrînd în clasã, le-am propus copiilor sã se ridice în
picioare pentru desfãºurarea unei activitãþi. L-am vãzut
pe Nicolae în cãrucior abia dupã ce copiii s-au ridicat în
picioare. În acea clipã în mine s-a produs o schimbare.
Le-am sugerat copiilor sã înceapã cercul de la Nicolae. A
fost un gînd salvator, deoarece era sã-l fac pe copil sã se
simtã stînjenit chiar din primele zile de ºcoalã.
Realizãrile Gimnaziului Pro Succes constituie un
beneficiu din mai multe perspective: ºi pentru copilul cu
nevoi speciale, ºi pentru copilul fãrã deficienþe, ºi pentru
profesor. Devenim cu toþii mai buni.
Istoria ne-a învãþat cã unele lucruri care s-au întîmplat
ad-hoc ºi-au gãsit, în timp, locul, iar cantitatea a trecut în
calitate. Cred cã va veni timpul cînd vom vorbi ºi despre
calitatea educaþiei incluzive din Republica Moldova.
Ecaterina GOLOVATÎI: Întotdeauna am fost mînatã
de dorinþa ca fiul meu sã-ºi urmeze studiile în ºcoalã.
Acelaºi lucru ºi-l dorea ºi Nicolae, care a cerut cu
insistenþã sã meargã la ºcoalã. La început, am fost
prezentã alãturi de el în postura de pãrinte, apoi ºi în cea
de pedagog, întrucît am înþeles cã doar în calitate de
profesor îi voi putea facilita adaptarea.
Nu vroiam doar sã-mi integrez copilul într-o clasã;
vroiam pentru el o relaþie sãnãtoasã cu ceilalþi copii.
Uneori am procedat intuitiv, alteori am aplicat
cunoºtinþele din pedagogie ca, în final, sã zic: Da,
Nicolae face parte dintr-un colectiv, iar între el ºi copii

sînt niºte relaþii sãnãtoase. Acum, diferenþa dintre
Nicolae ºi elevii din ºcoalã constã doar în faptul cã se
aflã într-un cãrucior.
Cred cã nu aº fi reuºit acest lucru dacã nu aº fi avut
sprijinul colectivului pedagogic. Colegii mi-au permis sã
experimentez, sã fiu asistent, pedagog de susþinere acolo
unde trebuia sã susþin. În prezent aplic experienþa
acumulatã în susþinerea celorlalþi copii cu CES din ºcoalã.
Valentina MORARU: Am ascultat ce au vorbit astãzi
specialiºtii, practicieni în problema datã ºi rãmîn la
convingerea cã instruirea continuã a pedagogului rãmîne
a fi un factor de primã importanþã. Orice instituþie de
învãþãmînt trebuie sã aibã un asistent social care sã fie
alãturi de copiii cu dizabilitãþi.
Liliana SIMCOV: O laturã a problemei constã în
acceptarea copilului de cãtre cadrul didactic, dar existã
ºi o altã laturã  decizia pãrinþilor de a înscrie copilul la
ºcoalã. Am avut ocazia sã discut atît cu pãrinþii, cît ºi cu
cadrele didactice. Am înþeles ºi poziþia unora, ºi poziþia
celorlalþi. Atunci cînd persoana implicatã are cunoºtinþe
despre educaþia incluzivã, abordeazã mai uºor copilul cu
nevoi speciale. Mulþi profesori susþin: Vreau sã ajut
acest copil, dar nu ºtiu de la ce sã încep. Dacã mã ajutaþi
sã pornesc, fac cu drag acest lucru....
Realizarea educaþiei incluzive se produce lent ºi din
cauza managerilor care nu sînt deschiºi cãtre acest proces,
pentru cã e o responsabilitate în plus. Chiar dacã
profesorul ar accepta, existã un obstacol la nivelul ierarhic
superior. Dacã realizãm instruirea cadrelor didactice, dacã
instituþia va fi deschisã cãtre educaþia incluzivã ºi se vor
face schimbãrile necesare la nivel legislativ, practicienilor
le va fi mai uºor, iar copiii vor avea de cîºtigat. Pãrinþii
stau la dubii, sînt îngrijoraþi, pentru cã i-au þinut pe copiii
lor acasã, au fost ochii, mîna, picioarele lor, iar acum
trebuie sã-i dea în grija altuia... Trebuie sã cîºtigãm
încrederea pãrinþilor.
Nadia CRISTEA: În contextul discuþiei noastre aº
apela la maxima lui F.Savater: Nimeni nu devine uman,
dacã este singur: ne facem umani unii pe alþii. Pentru ca
întreaga societate sã accepte procesul incluziunii, e
nevoie de timp. Inactivismul nostru însã e în defavoarea
copiilor cu CES, inclusiv a noastrã, ºi sub nici o formã nu
va contribui la calitatea noastrã de a fi umani.
Sperãm cã statutul de ºcoalã experimentalã în
domeniul incluziunii ne va permite sã pãstrãm numãrul
de 20-22 de elevi în clasã, sã avem specialiºti noi:
psihologi, asistenþi sociali, asistenþi medicali. Cu adevãrat
avem multiple probleme, dar ºi siguranþa cã vom reuºi.
Revenind la Savater  aceastã izbîndã este necesarã
copiilor cu CES, dar nu mai puþin ºi nouã, tuturor.
Consemnare: Nadia CRISTEA
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Un fenomen despre care se ºtie
mai puþin decît se meritã
(mituri ºi realitãþi despre copiii
dotaþi)

Direcþia Generalã Educaþie, Tineret ºi Sport, mun. Chiºinãu

Dumnezeu a zidit în aceastã lume doar douã
lucruri pînã la capãt: Biblia ºi Limba, lãsînd alte
lucruri neterminate pe seama ºtiinþei ºi artei de a le
perfecþiona.
(Grigore Vieru)
În momentul cînd unul din bunii mei colegi, pe care
am norocul sã-mi fie ºi superior, mi-a atras atenþia asupra
tematicii atelierului realizat cu concursul Consiliului
Europei la Sèvres, Franþa, în perioada 11-15 decembrie
2006  Le Droit des enfants intellectuelment précoces
(enfants dits surdoués) à une éducation appropriée 
nu eram pregãtitã sã accept ideea unei formãri într-un

astfel de domeniu. Nu-mi era strãinã problematica
abordatã, or, probabilitatea cã este actualã pentru unul
dintre cele mai democrate sisteme educaþionale din
Europa era demnã de a fi luatã în serios. Abia cînd am
primit invitaþia oficialã, sub care semna ofiþerul de legãturã
naþionalã de la Centrul Internaþional de Studii Pedagogice
(CIEP), dna Antoinnette Zabardi, am înþeles cã uneori
realitatea merge mai departe decît visul. La Ambasada
Franþei persoana abilitatã mi s-a pãrut sã dea dovadã de
o dozã exageratã de suspiciune. La Agenþia de turism prin
care am comandat bilete pentru cursa Chiºinãu-Paris am
aflat, cu doar trei zile înainte de plecare, cã rezervarea mea
nu este valabilã, deoarece am fost cãutatã în tot oraºul
dar nu am fost de gãsit... Eram atît de dezorientatã, încît
mi-am revenit doar dupã ce am descoperit cã în avionul
agenþiei Carpatair erau ocupate mai puþin de o pãtrime
din locuri.
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Mi-am rezervat dreptul sã identific pe cineva din
colegii de zbor care a mai fost la Paris ºi am fãcut, astfel,
cunoºtinþã cu Irinuþa, medic stagiar la unul din spitalele
franceze. M-a ajutat sã determin un traseu mai raþional
ºi mai puþin costisitor de la aeroportul Riossy pînã la
Pont de Sèvres ºi astfel, fãrã sã-mi fac prea multe griji,
m-am trezit în trenul rapid cu care urma sã ajung la Gare
de Nord. În vagon eram printre mai mulþi negri îmbrãcaþi
ciudat pentru aceastã perioadã a anului (în haine
multicolore, cu multe bijuterii ºi în sandale ce se înscriau
prea puþin în peisajul cu o ploaie bacovianã rece),
hinduºi cu turbane enorme, un grup de arabi în haine
albe, la fel de zgomotoºi ca ºi negrii. În faþa mea, cuminþi
ºi tãcuþi, cu multe bagaje ºedea o pereche de slavi (nici
ruºi, nici ucraineni, dupã vorbã) care încercau sã afle
cum pot ajunge la College Notre Dame des Oiseaux. Nu
le-a putut explica nimeni, iar încercarea de a consulta
împreunã harta pe care o aveam de la Irinuþa a eºuat,
cãci am amuþit atunci cînd vagonul a fost inundat de o
colindã interpretatã de o româncã între douã vîrste. Avea
faþa inteligentã, cu trãsãturi fine, o voce îngereascã,
unicul lucru care nu armoniza cu tabloul era mîna întinsã:
cerºea...
Cînd am ieºit din subterana metroului la Pont de Sèvres
ploua. Rotilele geamantanului meu se defectaserã, aºa cã
l-am dus pe sus peste Sena, apoi pe lAvenue de lEurope,
pînã am ajuns la CIEP.
Centrul Internaþional de Studii Pedagogice a fost creat
în 1946 ºi are drept obiectiv general contribuþia la
dezvoltarea ºi cooperarea internaþionalã în educaþie. Îºi
axeazã activitãþile pe douã domenii: a) limba francezã ca
limbã strãinã ºi limbile strãine în sistemul educaþional
francez; b) inginerie educaþionalã ºi cooperare
internaþionalã.
Centrul îºi realizeazã activitãþile în sediul vechii
Manufacturi regale de porþelan, propunînd condiþii foarte
avantajoase de cazare, masã ºi formare. La intrare, pe una

din mesele de la parter, mi-am gãsit ecusonul ºi programul
atelierului (pregãtite pentru fiecare stagiar). Persoana de
la recepþie, fãrã sã-mi cearã vreun act de identitate, mi-a
dat la carte magnetique cu care aveam acces în camera
de hotel ºi în sala de calculatoare  la salle Pascal.
Din program am dedus cã stagiul era realizat de
Association Française des Enfants Precoces (AFEP),
graþie energiei, tenacitãþii ºi insistenþei dnei Sophie Côte,
Preºedintele AFEP, cu susþinerea Consiliului Europei,
Programul de formare profesionalã Pestallozzi.
Concomitent la CIEP se derulau activitãþile Stagiului Arta
în ºcoalã.
AFEP (Asociaþia francezã pentru copiii intelectual
precoce (dotaþi, supradotaþi)), înfiinþatã în anul 1993, are
3000 de asociaþii primare aderente, fiind recunoscutã de
Ministerul Educaþiei Naþionale din Franþa. La 26 ianuarie
2002 a organizat, împreunã cu Faculté de Medicine de
Paris, primul congres la care au fost puse în dezbatere
probleme ale copiilor dotaþi: Cerveau et developpement
de lenfant precoce. Au participat specialiºti ºi
cercetãtori notorii în domeniu: Javier Touron,
Universitatea din Navarre, Spania; Axel Kahn, directorul
Institutului de geneticã molecularã din Cochin; Stanislas
Dehaene, INSERM-CEA; Michel Habib, Laboratorul de
Neurologie Cognitivã, Universitatea din Marceille;
profesorii Jean-Paul Tassin, Michel Duyme, medici,
ziariºti.
Grupul de formabili din care fãceam parte era eterogen
atît geografic  dupã þara de provenienþã a fiecãrui stagiar
(ºapte persoane din Franþa, cîte trei din Cipru ºi Belgia ºi
cîte una din Norvegia, Spania, Bulgaria, Croaþia,
Republica Moldova), cît ºi social: în mare parte, membrii
grupului fiind profesori de francezã, psihologi sau
educatori în ºcoala primarã sau grãdiniþã. Doar eu ºi o
colegã din Belgia, profesoarã de economie  aveam studii
similare asupra copiilor dotaþi: eu activînd din 1993 la
CIEED ICAR ºi dînsa avînd o fiicã cu IQ-ul mai mare de
120...
Chiar în debutul stagiului am primit o matrice cu
trãsãturile distinctive ale unui elev bun ºi ale unui elev
precoce din punct de vedere intelectual, sintetizate ºi
fãcute publice de cercetãtoarea Janice Syabos în revista
Challenge magazine:
a) un elev bun cunoaºte rãspunsurile, este interesat,
atent, are idei bune, lucreazã mult, face parte din grupul
de frunte (groupe de tête), învaþã uºor, are nevoie de
a repeta, pentru a înþelege ideile, îi place sã comunice
cu semenii, este receptiv, realizeazã sarcinile pentru
acasã, absoarbe informaþia, are tehnicã bunã,
memorizeazã bine, apreciazã prezentãrile secvenþionate, ordonate, este vioi, învaþã cu plãcere;
b) un elev precoce din punct de vedere intelectual
formuleazã permanent întrebãri, este foarte curios, se
implicã mental, psihic, are idei originale, uneori
ciudate, învaþã cu puþin efort, discutã detaliile, este
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înaintea grupului de frunte, opereazã cu
contraargumente, ºtie deja totul, deºi repetã puþin, face
abstractizãri, preferã comunicarea cu adulþii, trage
concluzii, elaboreazã proiecte, îi place sã înveþe,
manipuleazã informaþia, este inventiv, se complace în
situaþii complexe, este un contemplator, este critic faþã
de sine.
Am reprodus diferenþele identificate pentru a fi
expliciþi asupra acestui segment de educabili (cineva din
grupul de formare califica în finalul stagierii aceastã
categorie de elevi drept copii cu probleme de comportament, cu dislexie, cu deficienþe în comunicare cu semenii
etc.).
Este adevãrat, în cazul cînd copiii dotaþi (supradotaþi)
nu beneficiazã de condiþii ce le-ar permite sã-ºi valorifice
aptitudinile, ei pot avea probleme de comportament,
dislexie, deficienþe în comunicare cu semenii.
Psihologul Avner Ziv de la Universitatea din Tel Aviv
a reprodus grafic dependenþa dintre nivelul de
complexitate al sarcinilor ºcolare ºi aptitudinile elevilor
(graficul fluxului optim). Conform cercetãtorului,
sarcinile prea simple duc la subdezvoltarea copiilor
dotaþi, nu-i motiveazã suficient ºi nu le stimuleazã
interesul, iar în consecinþã  la nevalorificarea
aptitudinilor acestora. Teoria menþionatã scoate în
evidenþã rolul profesorului în formarea ºi dezvoltarea
copiilor dotaþi.
Multe din problemele abordate le-am cunoscut în
activitãþile practice la Centrul ICAR, încercînd împreunã
cu profesorii de aici sã le formulãm ºi sã propunem soluþii.
Este adevãrat, nu avem printre noi cercetãtori, psihologi,
psihoterapeuþi etc. Avem mituri, reieºind din care ne-am
construit activitatea mai bine de zece ani. Avem realitãþi,
în funcþie de care ne-am redresat activitatea, dînd naºtere
la alte mituri ºi sperînd la alte realitãþi. Stagiul de la Sèvres
m-a ajutat, pe lîngã multe altele, sã delimitez clar miturile...
Mitul nr. 1. Harul lor este înnãscut sau, invers, Nu
existã nici un har, este rezultatul muncii lor
titanice. Realitatea este cã fiecare se naºte dotat
biologic cu anumite aptitudini, motivaþia ºi munca
asiduã în vederea punerii lor în valoare fiind
rezultatul acestora ºi nu cauza.
Mitul nr. 2. Aceºti copii au capacitãþi intelectuale
globale ºi sînt dotaþi în toate domeniile ºcolare.
Realitatea este cã, pe mãsurã ce timpul trece,
respectivii copii se manifestã tot mai mult într-un
anumit domeniu academic ºi pot avea dificultãþi
în altul.
Mitul nr. 3. Copiii dotaþi au suficiente resurse sau
capacitãþi intelectuale ºi de personalitate încît se
pot dezvolta (realiza) în mod autonom.
Cercetãrile aratã, dimpotrivã, cã ei au nevoie de
un ajutor adecvat ºi de activitãþi stimulatorii. În
concluzie, un talent care nu este descoperit ºi
cultivat la timp se pierde iremediabil.

Mitul nr. 4. Supradotaþii nu sînt decît rodul unor
suprainvestiþii pãrinteºti. De fapt, aceºti copii
lanseazã mesaje despre nevoile ºi interesele lor,
meritul pãrinþilor fiind de a le percepe ºi a-i ajuta
sã-ºi afle domeniul în care îºi pot valoriza
potenþialul.
Mitul nr. 5. Copiii supradotaþi devin adulþi
excepþionali, creativi, de succes.
Mitul nr. 6. Dotaþii care trãiesc într-un mediu socioeconomic mai bun sînt avantajaþi în manifestarea
lor.
Mitul nr. 7. Este o eroare a elabora planuri ºi programe
speciale pentru dotaþi ºi supradotaþi. Fiecare
copil îºi poate dezvolta potenþialul þinînd cont de
capacitãþile, trãsãturile individuale ºi de faptul cã
este personalitate unicã. Or, dacã copiii cu
deficienþe beneficiazã de programe recuperatorii
speciale, de ce ar fi o eroare programele speciale
pentru dotaþi ºi supradotaþi?!...
Mitul nr. 8. A diferenþia formarea copiilor dotaþi
înseamnã a-i discrimina pe ceilalþi, a crea o elitã
care, în timp, va face tot mai pronunþate
discrepanþele ºi aºa vizibile. Elaborarea ºi
utilizarea programelor pentru supradotaþi vine în
contradicþie cu principiul egalitãþii ºanselor. Total
greºit, întrucît fiecare individ trebuie sã
beneficieze de condiþii de formare care, în evoluþia
sa ca personalitate, sã þinã cont de nevoile
personale. A nu se confunda egalitarismul cu
ºansele egale, echitabile.
Am venit de la Paris cu mai multe întrebãri decît am
plecat încolo...
Mi-am amintit despre unul din dezideratele (declarate!) ale reformei curriculare: De la un învãþãmînt pentru
toþi la unul pentru fiecare! care m-a bucurat în acele
timpuri de început: încã un mit  cele mizate vor deveni
obligatoriu realitate (de fapt, au ºanse...).
M-am gîndit cã societatea noastrã are astãzi mai mult
ca oricînd nevoie de copii dotaþi. Miza e mare, cãci,
vorbind despre ei, vorbim despre ºansa de a avea un
viitor prosper. O þarã care nu ia în consideraþie acest
lucru pierde o resursã socialã formidabilã. Pierde
irecuperabil.
Am înþeles cã ceea ce facem noi la Centrul ICAR
are alt nume decît formarea copiilor cu abilitãþi
matematice. De fapt, noi contribuim, într-o mãsurã mai
micã sau mai mare, la formarea personalitãþii copilului,
îl ajutãm sã descopere, sã accepte ºi sã ia în serios
aceastã personalitate.
Am validat multe componente ale activitãþii noastre
ºi am ajuns la concluzia cã, cu regret, efortul nu
întotdeauna este justificat. Sîntem o þarã bogatã în
talente, dar meritã oare sã facem risipã de ele?! Cãci, se
ºtie, ceea ce ne scapã se pierde, ceea ce se cautã POATE
FI GÃSIT. Mit sau realitate?!...
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EX CATHEDRA

Dificultãþi de formare a
conceptului de sine în
condiþiile dizabilitãþii fizice

Svetlana RUSNAC
Universitatea Liberã Internaþionalã din Moldova

Dizabilitatea fizicã ca fenomen social. În cadrul mai
multor calcule demografic-statistice  recensãminte,
anchete, sisteme de înregistrare administrative,
þinîndu-se cont de realitãþile social-culturale ºi economice
care stabilesc conþinutul fenomenului handicap,
deficienþã, infirmitate, dizabilitate, s-a constatat cã
procentajul persoanelor dezavantajate din cauza unei
incapacitãþi de naturã fizicã sau psihicã variazã de la 2%
la 20% din populaþia totalã. Organizaþia Mondialã a
Sãnãtãþii opereazã cu cifra de 10% (L. Manea, p. 281).
Proporþiile acestui fenomen ºi situaþia în care se aflã
persoanele afectate solicitã de la psihologi, pedagogi,
asistenþi sociali o pregãtire specialã ºi cunoaºterea
diverselor aspecte ale activitãþii de protecþie, reabilitare,
creare a unui cadru de viaþã adecvat în scopul asigurãrii
egalitãþii ºanselor. Handicapul, deficienþa este o
incapacitate suportatã personal, dar ºi un mod de
organizare a atitudinilor sociale. Persoanele dezavantajate
din cauza unei imposibilitãþi de naturã motricã, senzorialã,
intelectualã trãiesc nu doar limitele capacitãþilor proprii,
ci ºi efectele unor bariere instituite social. Politicile sociale
contemporane opteazã pentru respingerea etichetãrilor
ºi restricþiilor abuzive, astfel renunþîndu-se tot mai mult
la perceperea handicapului prin prisma incapacitãþilor ºi
adoptîndu-se tratarea în cheia posibilitãþilor restante. În
acest scop se solicitã crearea unor condiþii speciale,
modificarea reprezentãrii sociale a handicapului, sporirea
gradului de autonomie a persoanelor cu anumite
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deficienþe (prin acþiuni de amenajare a habitatului) ºi de
formare a capacitãþii de autoapreciere ºi utilizare raþionalã
a resurselor individuale.
În contextul adaptãrii sociale a persoanelor cu
deficienþe, în special de naturã fizicã, prezintã importanþã
modul de autoapreciere, de autoconºtientizare a acestora.
Folosind rezultatele unei cercetãri, efectuate în cadrul
tezei de master (N. Boicenco), în articolul de faþã vom
analiza modul în care activitatea de recuperare socialã
poate contribui la sporirea autonomiei persoanelor
marcate de deficienþe fizice.
Conceptul de sine  o condiþie a integrãrii sociale.
Psihicul uman, care constituie un rezultat al activitãþii ºi
adaptãrii sistemului nervos la solicitãrile de diversã
naturã ºi provenienþã, asigurã orientarea omului în mediul
problematic, adaptarea la situaþiile complexe de viaþã. În
condiþii de blocare, deficienþã, dificultate a unor funcþii
psihice se manifestã proprietatea activitãþii nervoase de
a utiliza în scop de echilibrare alte rezerve potrivite.
Fenomenul dat, numit compensare, prezintã capacitatea,
uneori uluitoare, de depistare a resurselor biologice,
psihice ºi sociale, pertinente situaþiei de deficit. Astfel,
persoanele caracterizate de deficienþe de vãz
demonstreazã capacitãþi tactice, kinestezice, olfactive etc.
sporite; statura joasã provoacã (mai ales bãrbaþilor) o
stare de spirit marcatã de activism ºi iniþiativã. Drept
exemplu clasic serveºte cazul lui Demostene care, avînd
deficienþe de vorbire, a devenit un mare orator.
Deficienþele fizice suscitã un efort compensatoriu atît
biologic, cît ºi social. În cazul efortului social are loc o
reevaluare a concepþiei de sine, prin care sînt revizuite
autocunoaºterea ºi autoaprecierea.
Problema autocunoaºterii ºi autoevaluãrii se prezintã
ca centralã în psihologia naivã. De la cea mai fragedã
vîrstã omul îºi adreseazã întrebãri despre esenþa,

imaginea, potenþele sale. Cine sînt eu? Cum mã pot
manifesta? Care sînt aprecierile oferite conduitei mele de
cãtre cei din jur? Cum ar trebui sã mã comport, pentru a fi
evaluat pozitiv ºi acceptat de mediul în care mã aflu? Cu
aceste ºi multe alte întrebãri omul se confruntã zi de zi,
probînd rãspunsurile în faþa a douã oglinzi: una
interioarã, þinînd de propriile gînduri ºi cunoºtinþe, ºi alta
exterioarã, socialã, care reflectã imaginile prin prisma
valorilor ºi normelor general acceptate, a modelelor
elaborate colectiv ºi diseminate în scopul unei existenþe
armonioase. Astfel se formeazã o gamã vastã de opinii
despre sine care vin din autoobservãri ºi receptãri ale
informaþiei livrate din afarã.
De fapt, ar fi simplist a defini conceptul de sine doar
ca o cunoaºtere ºi apreciere a potenþialului individual.
Ca formaþiune psihosocialã, conceptul de sine
îndeplineºte mai multe funcþii  care nu se limiteazã doar
la autocunoaºtere ºi autoapreciere, ci contribuie la
formarea ºi împãrtãºirea unor atitudini în raport cu sinele,
la autocontrolul ºi monitorizarea propriilor conduite  ºi
este constituit din trei componente de bazã: cognitivã,
afectivã ºi conativã (comportamentalã).
Conceptul de sine1 se formeazã, se modificã ºi se
fortificã ca reacþie subiectivã la stimulii din cadrul
raporturilor sociale. G. Mead afirma cã Eul psihologic
este reacþia organismului la atitudinile celorlalþi; Eul
social este ansamblul organizat de atitudini ale celorlalþi
pe care ni le asumãm. Atitudinile celorlalþi constituie
Eul social organizat, la care reacþionãm ca Eu
psihologic (W. Doise, J.-C. Deschamps, G. Mugny,
p. 38). Aºadar, conceptul de sine înglobeazã
interacþiunea celor douã Euri. De fapt, deºi aprecierea
subiectivã se realizeazã în conformitate cu evaluarea
efectuatã de alþii, aceastã evaluare nu este identicã cu
imaginea subiectului. Reprezentãrile de sine iau forma
unor simboluri, frecvent lingvistice, sînt determinate
cultural, depind de statutul social al individului ºi se
manifestã în cadrul exercitãrii diverselor roluri
convenþionale. Astfel, conceptul de sine exprimã ºi
calitatea relaþiilor cu ambianþa, inclusiv cu mediul
social. Cele trei pãrþi componente  cognitivã, afectivã
ºi comportamentalã  se prezintã ca un rezultat al
experienþelor relaþionale ºi un patrimoniu atitudinal.
Componenta cognitivã a conceptului de sine reflectã
activitatea organicistã a omului, constituind scheme
corporale (V.Stolin); psihologice  cu referinþã la
capacitãþi, însuºiri, motive; sociale  locul pe parcursul
experienþei relaþionale, care suportã autoaprecieri ºi
comparaþii, implicînd procesele psihice  senzaþiile,
percepþia, reprezentãrile, memoria, gîndirea ºi imaginaþia.
Informaþia despre sine este selectatã ºi ordonatã în
procesul ontogenezei, oglindind calitatea interacþiunilor
1

cu mediul natural ºi social. R. Berns a reliefat atît caracterul
duplicitar, cît ºi integralitatea conceptului de sine.
Prezentînd o structurã globalã unitarã conceptul de sine
este de provenienþã dublã: pe de o parte sinele subiectiv
iar pe de alta, sinele obiectiv empiric al cunoaºterii, care
are patru aspecte: spiritual material social ºi corporal
(somatic).
Cele patru aspecte ale cunoaºterii sinelui se formeazã
treptat ºi se manifestã cu intensitate diferitã la diverse
etape ale vieþii omului. De exemplu, conceptul de sine
corporal (definit în literaturã ºi cu noþiunea imagine de
sine corporalã) este un obiect al atenþiei la vîrsta
adolescenþei. Cercetãtorii menþioneazã importanþa sporitã
a funcþionalitãþii motrice pentru formarea conceptului de
sine la aceastã vîrstã (N. I.Sardjveladze). Conceptul de
sine somatic se manifestã ca un factor al autocontrolului,
determinã comportamentele ºi întreaga strategie de viaþã.
În cadrul unei cercetãri experimentale s-a stabilit cã
rezultatele raportãrii propriilor capacitãþi instrumentale la
sarcinã influenþeazã motivaþia nu doar în cazul dat, dar ºi
pentru alte activitãþi. Mai mult ca atît, conceptul de sine
corporal influenþeazã sinele social ºi psihologic. Dupã
V. Stolin, persoana judecã despre calitãþile pe care le
posedã în contextul activitãþii, corelînd propriile aptitudini cu dificultatea sarcinii.
Astfel, conceptul de sine se prezintã ca o parte a
cunoaºterii, care se implicã în situaþiile sociale pentru a
trata informaþia ºi a asigura anumite scheme ale rãspunsurilor comportamentale. Fiecare individ posedã un
ansamblu de imagini flexibile ale sinelui, care se unesc
într-un concept structurat, definit ºi stabil. Componentele
lui îndeplinesc mai multe funcþii:
• de cunoaºtere de sine ºi de alþii;
• de proiectare a unor perspective în raport cu
sinele;
• de formare a atitudinilor subiective faþã de sine ºi
de alþii;
• de dirijare a comportamentelor;
• de apreciere a situaþiilor ºi stabilire a modelelor în
conduitele interpersonale etc.
În orientarea cognitivistã, în scopul definirii modului
de organizare a informaþiei se utilizeazã noþiunea de
schemã  unitate cognitivã care serveºte drept model
pentru explicarea fenomenului psihosocial. Conceptul de
sine este un sistem de scheme cognitive, achiziþionate în
procesul autoobservãrii ºi servind la autoestimarea ºi
organizarea comportamentului; cea mai extinsã ºi mai
elaboratã structurã în memoria umanã, un nod în reþeaua
acesteia, conþinînd informaþii despre cele mai importante
trãsãturi de personalitate ºi aflat în conexiune cu alte
noduri ce livreazã sensuri ºi categorii.
Modelul cognitivist al Eului include o cunoaºtere

În psihologia socialã întîlnim mai multe definiþii echivalente termenului concept de sine (P. Iluþ): Eu în paradigma americanã,
identitate  în cea europeanã.
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declarativã  cu referinþã la natura lumii fizice ºi sociale,
ºi alta proceduralã  vizînd maniera în care se utilizeazã
cogniþiile declarative. Trãsãturile structurale ale
personalitãþii se referã la subiectul cunoaºterii
declarative, cele dinamice  la subiectul cunoaºterii
procedurale. Acest model cognitiv al Eului a fost ulterior
respins, fiind înlocuit de altele, mai simple ºi mai
explicite. Printre cele mai populare este tratarea
funcþionãrii Eului ca prototip cognitiv ce conþine un
apanaj de trãsãturi pe care persoana le percepe ca
descriind-o (T. Rogers, apud ª. Boncu, p. 137).
Explicînd funcþionarea Eului-prototip, T. Rogers a
distins termeni generali  cu referinþã la trãsãturile de
personalitate, ºi specifici  caracterizînd comportamentul determinat de situaþiile sociale ºi dependent de
acestea. Autoatribuirea de trãsãturi ºi alegerea de
modele de comportament se va realiza, în opinia
cognitiviºtilor, în conformitate cu Eurile-prototip, prin
compararea cu conceptul despre sine.
Componenta cognitivã a conceptului de sine,
importantã pentru autocunoaºtere, raporteazã sinele real
la cel social ºi ideal, formeazã un Eu de perspectivã care
ordoneazã planurile ºi intenþiile pentru viitor.
Autocunoaºterea implicã autoaprecierea, deoarece
identificarea unor calitãþi ºi aptitudini personale determinã
evaluarea lor în situaþii concrete. Autoaprecierea
condiþioneazã atitudini faþã de sine care se prezintã ca
elemente ale funcþiei afective a conceptului de sine. În
cercetãrile psihologice contemporane aceastã componentã este frecvent examinatã, descriindu-se stima de sine
(self-esteem)  evaluarea afectivã globalã a propriei
persoane ºi atitudinile faþã de sine  evaluarea afectivã
în situaþii specifice a propriei persoane (O. Lungu, p. 92).
Calitatea emoþiilor trãite în raport cu sinele se manifestã
ºi în relaþiile cu alþii, se transferã din cadrul intrapsihic în
cel interpersonal ºi, invers, caracterul relaþiilor sociale se
reflectã în conceptul de sine, cu deosebire în formã de
stãri afective.
Componenta comportamentalã prezintã acþiunile în
raport cu sine: asertivitatea, autoacceptarea sau
culpabilizarea, autoumilirea. În psihologia contemporanã
aceastã componentã este definitã cu noþiunea de
eficienþa sinelui  self-efficacity. Acþiunile persoanei în
raport cu sine ºi cu alþii au, în acest context, un caracter
apreciativ, înglobînd autocunoaºterea (componenta
cognitivã) ºi autoaprecierea (componenta afectivã).
În conþinutul conceptului de sine distingem trei
aspecte (T. Shybutany, p. 187-208):
1) fundamentarea biologicã;
2) manifestarea comportamentalã;
3) compararea socialã.
Primul se referã la raportul obiectiv al organizãrii
somatice, percepute ca individualã, constituitã din
imagini subiective despre activitatea organicã, calitãþile
fizice, aspectele exteriorului, particularitãþile antropo-

logice, etnice, sociale, profesionale, de sex, vîrstã etc.
ºi ambianþa socialã. Aceste imagini (reflectate în
categorii convenþionale) se formeazã pe parcursul vieþii,
prin compararea socialã, în anumite segmente temporalspaþiale ºi în contexte simbolic culturale. Comportamentul  sau modul de a acþiona în raport cu anumiþi
stimuli  se prezintã ca o personificare subiectivobiectivã a activitãþii individuale, în care omul este
agent al acþiunilor externe raportate la sine. Conceptul
de sine se manifestã în orientãrile caracteristice
constante faþã de sine ºi faþã de obiectele din ambianþã.
Personificarea acþiunilor þine de imaginea de sine
subiectiv elaboratã în baza aprecierii organizãrii
biologice ºi a experienþei individuale anterioare.
Totodatã, în diverse situaþii ºi medii sociale acelaºi
individ poate da dovadã de manifestãri comportamentale diferite, integrate în anumite scheme. Anume
analiza acestor scheme explicã integritatea sau
fragmentarea comportamentalã, alegerea unor modele
adecvate sau dictate de cunoºtinþe eronate.
Trei aspecte ale conceptului de sine evidenþiazã ºi
Sh. N. Chartishvily: biologic, psihologic ºi social.
Aspectul biologic include cunoaºterea ºi atitudinile faþã
de aspectul exterior ºi organizarea anatomicã, de rînd
cu autoaprecierea aptitudinilor motrice ºi funcþionalfiziologice. Aspectul psihologic se referã la: atitudinile
faþã de calitãþile senzorio-motorii ºi funcþionalitatea instrumentalã; autoaprecierea potenþialului intelectual;
evaluarea particularitãþilor afective ºi volitive;
autoperceperea în calitate de individualitate. Aspectul
social relevã poziþia statutarã, metapercepþia socialã
(cum sînt perceput ºi evaluat de alþii), apartenenþa
culturalã, potenþialul valoric.
Dupã cum menþioneazã Petru Iluþ concepþia de sine
constituie un subsistem uman responsabil de orientarea
acþiunilor noastre complexe ºi de evaluarea integralitãþii
persoanei în lume în general ºi în cea socialã, în special
(P. Iluþ, p. 36). Geneza acestui subsistem se axeazã pe
trei coordonate principale:
• de la biologic-inconºtient la reflexiv-intenþional;
• de la comportamente ce stau sub incidenþa directã
ºi imediatã a recompensei ºi pedepsei la morala
autonomã bazatã pe principii axiologice;
• de la feedback-ul relaþiilor interpersonale la
factori macrosociali, în ultimul timp tot mai mult
de naturã global-planetarã care au determinaþii
profunde asupra gîndurilor ºi conduitelor
noastre cotidiene ºi prin urmare asupra
proceselor de identificare ºi de reconstrucþie a
sinelui (P. Iluþ, p. 37).
Conceptul de sine îndeplineºte un ºir de funcþii. Sinele
reflectã calitãþile fizice, psihologice ºi sociale, servind la
etapele ontogenetice timpurii ca factor al dezvoltãrii ºi
autocunoaºterii (J. Lacan). Conceptul de sine contribuie
la autoexprimare ºi autorealizare (A. H. Maslow), la
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menþinerea stãrii de echilibru psihic, congruenþã
(T. Rogers), la autocontrol ºi automonitorizare, implicã
mecanisme de apãrare psihologicã, dirijeazã comunicarea
socialã.
Particularitãþi ale conceptului de sine la
persoanele cu dizabilitãþi fizice. În cadrul cercetãrii
menþionate mai sus ºi într-un studiu suplimentar s-a
urmãrit identificarea particularitãþilor conceptului de
sine al tinerilor cu dizabilitãþi fizice (motrice ºi de vãz),
prin comparare cu cel al tinerilor fãrã dizabilitãþi, impactul
lor asupra acceptãrii de sine ºi inserþiei sociale. La
cercetare au participat cîte 17 tineri cu dizabilitãþi
motrice, de vãz (grupul experimental) ºi fãrã dizabilitãþi,
ultimii în calitate de grup de control. Tinerii au fost
selectaþi din mediul universitar sau al organizaþiilor
neguvernamentale pentru persoanele cu dizabilitãþi
fizice. Cercetarea este relevantã pentru indivizii cu un
nivel înalt al capacitãþilor intelectuale, încadrate în viaþa
socialã.
Scopul a fost determinat de necesitatea de autoconºtientizare de cãtre persoanele cu dizabilitãþi a

capacitãþilor reale, fapt care conduce la sporirea
autonomiei, la utilizarea eficientã a resurselor disponibile.
Au fost aplicate un ºir de metode: testul TST (Cine sînt
eu), elaborat de M. H. Kuhn ºi T. S. McPartland, testul
metric Dembo-Rubinstein (în varianta Prihojan), testul
proiectiv Desenul omului, metoda de diagnosticare a
adaptãrii social-psihologice, elaboratã de T. Rogers ºi
R. Dimond, metode de comparare ºi corelare statisticã a
datelor (Mann-Whitney, Spearman).
Prin aplicarea testului Cine sînt eu s-a stabilit cã
tinerii cu dizabilitãþi motrice ºi-au atribuit în medie cîte
1,6 calitãþi pozitive ale exteriorului, cei cu dizabilitãþi de
vãz  1,4 calitãþi, frecvenþa maximã pentru grupul
experimental constituind 5 calitãþi (la 1 persoanã), în
comparaþie cu grupul de control la care s-au constatat
2,4 calitãþi, 4 persoane atribuindu-ºi cîte 5 calitãþi.
Persoanele cu dizabilitãþi au identificat trãsãturi negative
ale fizicului mai frecvent decît tinerii din grupul de control:
în medie 0,15  pentru lotul experimental ºi 0,05  pentru
lotul de control (Fig. 1).
Figura 1

Prin calcul statistic s-a demonstrat cã nu existã o
diferenþã semnificativã între portrete, atît la frecvenþa
calitãþilor plãcute (p=0,216; 0, 104), cît ºi a celor negative
(p=0,966; 0, 814). Handicapul, în aºa mod, nu se manifestã
ca un factor important în acceptarea sinelui corporal.
De asemenea, a fost cercetatã ºi capacitatea de
autoprezentare ºi autocunoaºtere, ca elemente
semnificative ale concepþiei de sine. S-a constatat cã
subiecþii din cele douã grupuri experimentale:
• 18% (6 persoane)  ºi-au atribuit 9-17
caracteristici, ceea ce denotã dificultãþi de
autoapreciere;
• 75% (26 persoane)  ºi-au atribuit 18-20
caracteristici, ceea ce presupune un nivel înalt al
autoprezentãrii;
• 6% (2 persoane)  ºi-au atribuit mai mult de 20 de
caracteristici, ceea ce denotã o atenþie exageratã

faþã de propria identitate ºi tendinþe de
compensare puternice.
Analizînd datele obþinute în cadrul grupului de
control, s-au identificat urmãtoarele aspecte:
• 6% (1 persoanã)  ºi-a atribuit 10 calitãþi;
• 94 % (16 persoane)  ºi-au atribuit 20 de calitãþi.
Se poate afirma, astfel, cã în calitatea autoprezentãrii
se manifestã anumite diferenþe, ele fiind determinate, pe
de o parte, de limitele pe care le genereazã handicapul în
comunicarea cu mediul, iar, pe de alta, de o autoevaluare
inadecvatã, producãtoare de stãri de neliniºte în raport
cu imaginea de sine.
Prin aplicarea testului metric Dembo-Rubinstein s-a
þintit identificarea autoaprecierilor ºi aspiraþiilor spre
dezvoltare a sinelui la subiecþii cu ºi fãrã dizabilitãþi.
Analiza datelor obþinute prin testare a oferit urmãtoarea
informaþie (Fig. 2).
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Figura 2

Menþionãm un nivel înalt al autoaprecierii la subiecþii
din grupul experimental cu deficienþe motrice ºi din cel
de control, pe cînd tinerii cu deficienþe de vãz se
subestimeazã. Tinerii din toate trei grupuri au un nivel
al aspiraþiilor înalt, doar cã în cazul persoanelor cu
dizabilitãþi motrice se remarcã aspiraþii exagerat de înalte:
percepere inadecvatã a situaþiei ºi dificultãþi de raportare
a propriilor capacitãþi la dificultatea sarcinii. În rezultat,
motivaþia spre dezvoltare în grupul tinerilor cu
dizabilitãþi motrice ºi în cel de control este foarte înaltã,
denotînd solicitãri intense faþã de sine. Motivaþia
dezvoltãrii la tinerii din grupul cu dizabilitãþi de vãz este
joasã. Prin corelarea datelor s-a stabilit un raport pozitiv
înalt între aspiraþii ºi motivaþia dezvoltãrii la tinerii din
primul grup experimental ºi din grupul de control,
moment care, din nou, confirmã manifestarea puternicã
a tendinþelor de compensare. Deoarece eºantionul de
control a fost selectat din rîndul studenþilor, rezultatele
sînt asemãnãtoare, primul grup compensînd deficienþa
fizicã, cel de-al doilea fiind angajat într-o competiþie
socialã dictatã de condiþiile actuale de concurenþã.
Aceste date indicã asupra incapacitãþii de autoevaluare
adecvatã, care se referã la componenta afectivã a
conceptului de sine. În cazul grupului cu deficienþe de
vãz în raport pozitiv se aflã autoaprecierea ºi aspiraþia
de a se dezvolta, dar ambele tendinþe nu coreleazã cu
motivaþia dezvoltãrii, informaþie ce relevã dificultãþi de
formare a componentei comportamentale a concepþiei
de sine.
Metoda Desenul omului a fost utilizatã în scopul
analizei modalitãþilor de autopercepþie a imaginii
corporale. Analizînd datele obþinute la testul proiectiv,
s-a stabilit cã 40% (7 persoane) din grupul tinerilor cu
handicap motoriu, 11,8% (2 persoane)  handicap de vãz2
ºi 46% (8 persoane) din grupul de control au prezentat o
2

imagine corporalã integrã. 54% (9 persoane) din tinerii
cu deficienþe motorii prezintã o imagine corporalã
incompletã: lipsa gîtului  6% (1 persoanã); prezenþa doar
a capului/feþei  6% (1 persoanã); picioarele slab
conturate  6% (1 persoanã); mîinile ºi picioarele slab
conturate  18% (3 persoane); prezentarea doar a
jumãtãþii de sus a corpului  6% (1 persoanã); corpul slab
conturat  18% (3 persoane), dar nu din cauza dizabilitãþii,
pentru cã s-a þinut cont de capacitãþile reale ale fiecãrui
subiect. Douã persoane au desenat omul într-un scaun
cu rotile.
Tinerii cu deficienþe de vãz în cele mai frecvente cazuri
(47,1%  8 persoane) au executat în desene doar imaginea
capului, în unul  cu ochii închiºi, în douã  ochii sînt
reprezentaþi fãrã pupile.
La subiecþii grupului de control s-au evidenþiat
urmãtoarele aspecte: lipsa tãlpilor  6% (1 persoanã);
liniile corpului slab conturate  6% (1 persoanã); mîinile
slab conturate  18 % (3 persoane); mîinile ºi picioarele
slab conturate  24% (4 persoane). Se poate afirma, astfel,
cã atît în cazul subiecþilor cu dizabilitãþi, cît ºi în al celor
fãrã dizabilitãþi existã asemãnãri vãdite ce se referã la
dificultãþi de percepþie completã a corpului, iar integritatea
imaginii corporale nu este doar o problemã a domeniului
dizabilitãþii.
Totuºi, dacã þinem cont de frecvenþa sporitã a
executãrii în desenele tinerilor cu dizabilitãþi doar a
capului, se poate concluziona despre importanþa raþiunii,
a capacitãþilor intelectuale, moment care indicã asupra
selectãrii unor modele de viaþã în scopul integrãrii.
Prin intermediul metodei de diagnosticare a adaptãrii
social-psihologice au fost cercetate capacitãþile de
autoacceptare, acceptare a celorlalþi ºi confort afectiv
(Fig. 3). Datele au demonstrat cã tinerii cu dizabilitãþi
atestã un scor mai înalt decît cei fãrã dizabilitãþi. Probabil,

Din cadrul acestui grup au realizat testul doar persoanele cu deficienþe parþiale de vãz  10 respondenþi.
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ºi în cazul dat se manifestã puternic tendinþele de compensare. Prin compararea statisticã a rezultatelor s-au identificat
diferenþe semnificative în calitatea acceptãrii altor persoane (p=0,09). Acceptarea altor persoane este o modalitate
de realizare a confortului afectiv, a adaptãrii. Aceastã idee a fost controlatã ºi prin corelarea statisticã a datelor,
înregistrîndu-se un raport pozitiv înalt între starea de confort afectiv ºi capacitatea de adaptare socialã, adaptarea
socialã ºi acceptarea de alþii (p<0,001). Acceptarea de sine nu este dependentã de ceilalþi parametri ai adaptãrii
psihosociale. Se poate constata cã, pentru a menþine un concept de sine favorabil, aceºti tineri nu recurg la
comparare socialã, ci la recunoaºterea superioritãþii altor persoane, condiþie ce poate deveni sursã a unei stãri de
disonanþã cognitiv-afectivã. Pe de altã parte, dupã cum s-a remarcat în cadrul mai multor cercetãri experimentale,
supraevaluarea sinelui ºi subevaluarea altora constituie un indiciu al dezadaptãrii sociale (D. G. Myers, p. 91). În
cadrul grupului de control în raport pozitiv se aflã toþi indicatorii, datele demonstrînd o capacitate de adaptare
psihosocialã mai înaltã.
Figura 3

prin servicii de asistenþã ºi consiliere, începînd de la cea
mai fragedã vîrstã, sã-i formeze ºi sã-i dezvolte persoanei
cu handicap capacitatea de autoprezentare ºi autoevaluare, de identificare a resurselor în vederea sporirii
stimei de sine, creãrii unei imagini de sine pozitive.
REFERINÞE BIBLIOGRAFICE:

1. Boicenco, N., Imaginea corporalã ºi acceptarea
de sine la persoanele cu dizabilitãþi fizice. Tezã
de master. Coord. S. Rusnac, Chiºinãu, 2006.
2. Boncu, ª., Eul în cogniþia socialã, în Psihologie
socialã. Aspecte contemporane, coord.
A. Neculau, Editura Polirom, Iaºi, 1996.
3. Doise, W., Deschamps, J.-C., Mugny, G., Psihologie socialã experimentalã, Editura Polirom, Iaºi,
1996.
4. Iluþ, P., Sinele ºi cunoaºterea lui. Teme actuale
de psihosociologie, Editura Polirom Iaºi 2001.
5. Lacan, J. Ecrits, Editura Seuil, Paris, 1966.
6. Lungu, O., Eul în cogniþia socialã, în Manual de
psihologie socialã. Coord. A. Neculau, Editura
Polirom, Iaºi, 2003.
7. Manea, L., Dicþionar de sociologie, Editura Babel,
Bucureºti, 1993.
8. Maslow, A. H., Notes on Being Psychology. In:
Readings in Humanistic Psychology (Ed. by A.
Sutich and M. A. Vich). Free Press, N. Y., 1969, pp.
51-80.

DIFICULTÃÞI DE FORMARE A CONCEPTULUI DE SINE ÎN CONDIÞIILE DIZABILITÃÞII FIZICE

21

Didactica Pro..., Nr.1-2(41-42) anul 2007

Aprecierea corectã a propriilor aptitudini ºi
posibilitãþi contribuie la monitorizarea efortului ºi
pronosticarea corectã a rezultatelor activitãþii. În cadrul
cercetãrii prezentate s-a constatat cã tinerii cu dizabilitãþi
fizice recurg la strategii de ameliorare a concepþiei de
sine, încercînd sã depãºeascã stigmatizarea socialã. În
acest scop sînt ignorate dezavantajele ºi scoase în
evidenþã avantajele situaþiei, momente care conduc la
consum energetic ºi implicarea unor eforturi personale
destul de semnificative. Ambianþa existentã mai menþine
încã un ºir de bariere care amplaseazã persoana cu
handicap în limitele anormalitãþii: începînd cu organizarea
habitatului (condiþii de utilizare a transportului public,
de deplasare în general, de orientare etc.) pînã la
perceperea ºi evaluarea socialã a persoanelor cu
dizabilitãþi prin prisma incapacitãþii ºi ineficienþei. Însã
se fac eforturi de adaptare psihosocialã a persoanelor
dezavantajate, rezultatele lor fiind evidente. Un pas
ulterior în politicile sociale destinate persoanelor cu
dizabilitãþi constã în schimbarea imaginii sociale a
handicapului. Handicapul se referã doar la anumite
potenþe, afecteazã doar anumite funcþii. Prin depistarea
aptitudinilor speciale, a potenþialului individual al fiecãrei
persoane dezavantajate din cauza unei deficienþe,
formarea unei concepþii de sine adecvate realitãþii,
implicarea în activitãþi în mãsura posibilitãþilor poate fi
limitatã ºi chiar exclusã conºtiinþa de inferioritate. În
aceste acþiuni îºi gãsesc locul ºi psihologii, care urmeazã
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Formarea capacitãþilor de
autoeducaþie a personalitãþii
la diferite etape de vîrstã

Viorica ANDRIÞCHI
Institutul de ªtiinþe ale Educaþiei

Actualmente, în Republica Moldova s-a acceptat
ideea cã educaþia este necesarã la toate vîrstele,
deoarece numai printr-o educaþie continuã omul va fi
format în acord cu idealul educaþional propus de
societate. În acest context, unul din obiectivele generale
ale educaþiei permanente definite de Paul Lengrand este
pregãtirea personalitãþii pentru autoinstruire ºi
autoeducaþie. Realizarea acestuia solicitã evidenþierea
finalitãþilor ºi modalitãþilor de formare a capacitãþilor
de autoeducaþie la vîrsta preºcolarã, ºcolarã micã,
preadolescentã, adolescentã ºi dezvoltarea lor pe tot
parcursul vieþii.
Astfel, pentru educaþia preºcolarã, W. H. Worth
stabileºte urmãtoarele sarcini principale, care contribuie
la dezvoltarea capacitãþilor de autoeducaþie:
• stimularea ºi cultivarea simþului propriei identitãþi;
• oferirea experienþelor adecvate de adaptare
socialã (apud 5, p. 222).
Autorul menþioneazã cã educaþia în aceastã perioadã
trebuie sã includã dezvoltarea deprinderilor de a
manipula informaþii ºi simboluri, încurajarea
multiplelor moduri de autoexprimare, stimularea
curiozitãþii ºi a abilitãþii de a gîndi, formarea simþului
propriei valori ºi, în final, dezvoltarea capacitãþii de a
trãi împreunã cu ceilalþi (apud 5, p. 220). La aceastã
vîrstã îºi are originea capacitatea de a se raporta la alþi

oameni, copiii achiziþionînd strategii pentru a-ºi analiza
experienþele cu lumea externã.
În momentul în care începe sã frecventeze ºcoala,
copilul posedã deja un complex de atitudini, trãiri, valori,
motivaþii ºi deprinderi. Acestea vor determina, în mare
mãsurã, progresul pe care îl va înregistra copilul în ºcoalã,
susþine R. Dave.
Dezvoltarea timpurie implicã formarea deprinderilor
de învãþare, comportamentul social etc. În acest context,
S.J. Egleston ºi K.A. Röman evidenþiazã urmãtoarele
trãsãturi definitorii ale autoeducaþiei preºcolare:
• dezvoltarea limbajului, care permite dobîndirea
autoorientãrii ºi reducerea dependenþei faþã de
alþii;
• însuºirea primelor experienþe în asimilarea
valorilor;
• dezvoltarea capacitãþilor de rezolvare a diferitelor
probleme, deprindere necesarã pentru a realiza
învãþarea autodirijatã ºi independentã;
• cultivarea capacitãþii de autoexprimare verbalã
prin diverse activitãþi (apud 5, p. 249).
La aceastã vîrstã rolul hotãrîtor în formarea ºi dezvoltarea respectivelor caracteristici, în special a încrederii în
sine, îl au pãrinþii, influenþã ce se concretizeazã în:
• modelele de comportament pe care le oferã
copilului;
• modul de monitorizare a activitãþilor copilului;
• felul cum rãsplãtesc sau pedepsesc anumite
comportamente demonstrate de copil.
Lotte Schenk-Danzinger (8) susþine cã familia trebuie
sã satisfacã urmãtoarele necesitãþi: de a fi iubit, acceptat
ºi dorit; de a fi luat în seamã; nevoia de expansiune; de
identificare cu valori, atitudini ºi norme comportamentale;
de a fi integrat într-o comunitate.
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În acest context, recomandãm:
• Oferiþi copilului un mediu familial prietenos ºi
încurajator, care îl învaþã sã respecte sentimentele,
drepturile altora.
• Explicaþi-i de ce unele conduite sînt acceptate ºi
altele nu. Iniþiaþi discuþii despre inadmisibilitatea
anumitor comportamente.
• Implicaþi copilul în luarea deciziilor.
• Dacã înaintaþi în faþa copilului anumite cerinþe ºi
reguli, acestea trebuie sã fie respectate de toþi
membrii familiei. Demonstraþi modele de comportament moral ºi prosocial demn de urmat.
• Manifestaþi încredere în posibilitãþile copilului.
• Exersaþi capacitatea copilului de identificare ºi
conºtientizare a stãrilor emoþionale proprii, precum ºi ale semenilor sãi.
• Încurajaþi eforturile lui de planificare ºi realizare a
activitãþilor, fãrã a-i reproºa eºti prea mic, nu
vei izbuti.
La vîrsta ºcolarã micã o atenþie deosebitã se cuvine a
fi acordatã dezvoltãrii capacitãþii de autocunoaºtere, care
constituie condiþia primordialã ºi prima verigã a
procesului de autoeducaþie. Formarea acesteia serveºte
ca bazã în dezvoltarea tuturor capacitãþilor de autoeducaþie, în edificarea unei personalitãþi active, creatoare,
cu o gîndire criticã, aptã a se autoadapta la condiþiile noi
de viaþã. În acest context, propunem învãþãtorilor ºi
pãrinþilor cîteva sugestii metodologice:
1. Capacitãþile de autoanalizã ºi autoapreciere pot fi
formate prin intermediul jocurilor cu caracter competiþional (Ghici, cine e?, Recunoaºte-te ºi recunoaºte-þi colegul dupã descriere). Se elaboreazã minicaracteristici
pentru toþi elevii din clasã, evidenþiindu-se trãsãturile
pozitive ºi unele mici deficienþe în conduitã. Acestea se
prezintã în faþa clasei, fiecare copil avînd sarcina de a-ºi
determina caracteristica. Evident, copilul se analizeazã,
fiecare trãsãturã fiind trecutã prin prisma propriei pãreri
despre sine.
De asemenea, sînt utile exerciþii ca: Enumeraþi calitãþile ce vã caracterizeazã. Îndemnaþi copiii sã rãspundã la întrebãrile: Ce cred despre tine pãrinþii, colegii,
învãþãtoarea?,Cum reacþionezi atunci cînd pãrinþii te
ceartã? Dar cînd cineva din curte îþi face observaþii critice?
Dar cînd te laudã? Care dintre calitãþile tale sînt apreciate
sau nu de colegii de clasã, prieteni?
Este binevenit ºi procedeul 10 calitãþi. Elevilor se
prezintã 10 calitãþi: sincer, modest, sîrguincios, atent,
ascultãtor, politicos, amabil, prieten bun, principial,
îndrãzneþ (conþinutul poate fi modificat). Se formuleazã
sarcina: I. Aranjeazã calitãþile enumerate dupã importanþa
lor. II. Apreciazã în ce mãsurã acestea îþi sînt proprii
(1-5 puncte). III. Aflã media lor (se adunã punctele
acumulate pentru fiecare calitate, iar suma totalã se
împarte la 10). IV. Completeazã ºirul cu trãsãturile pe care
le posezi, dar nu sînt indicate. V. Roagã cel mai bun prieten,

pãrinþii sã te aprecieze în raport cu respectivele calitãþi.
VI. Comparã rezultatele.
2. În acelaºi scop poate fi aplicatã metoda aprecierii
obiective a personalitãþii sau, dupã cum a numit-o
Gh. Zapan, metoda intercunoaºterii. Elevii sînt rugaþi sã
descrie fiecare membru al colectivului dintr-un anumit
punct de vedere (competenþã intelectualã, sinceritate,
disciplinã, amabilitate º.a.). În cazul cînd opiniile au un
caracter subiectiv, neadecvat, în discuþie intervine
pedagogul. Repetarea activitãþii, pentru a stabili un
echilibru relativ între autoaprecierea copilului ºi
aprecierea colectivului de elevi, a profesorilor, contribuie
la formarea aptitudinii de autoapreciere adecvatã.
3. Se recomandã a practica:
• autoaprecierea oralã a lucrãrilor efectuate în
cadrul lecþiilor;
• autoaprecierea în scris (nota) a temelor pentru
casã ºi a testelor de evaluare;
• autorecenzia compunerilor, desenelor, susþinutã
de analize reciproce.
4. Eficientã la acest capitol este ºi sarcina Propoziþii
nefinisate: Copiilor li se propune sã completeze începutul
unei propoziþii (de ex.: Cel mai mare succes îl am ...; Cred cã
posed urmãtoarele calitãþi:..; Dintre toate obiectele de
studiu îmi place mai mult...; ªtiu cã e stupid, dar mã tem...;
Prefer sã citesc...; Dacã pãrinþii mei ar vrea, eu...; Cred cã
sînt capabil sã...; Clasa mea...; Colegii de clasã...; Cînd numi reuºeºte ceva eu...; Mi-e fricã atunci cînd...; Nu-mi plac
colegii care...). Pentru a termina propoziþia, elevul trebuie
sã se analizeze, realizînd o iniþiere în cunoaºterea de sine.
Propoziþiile finisate pot servi ca indiciu în stabilirea
problemelor cu care se confruntã copiii.
5. Pentru a dezvolta capacitatea de autoobservare ºi
autoanalizã elevilor li se prezintã un regim al zilei, ei
urmînd sã identifice în ce mãsurã acesta corespunde
propriului regim al zilei.
De exemplu:
• Dimineaþa nu uita sã te speli, sã faci gimnasticã,
sã iei dejunul.
• La amiazã, dupã ce ai mîncat, odihneºte-te o orã,
apoi fã-þi temele.
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• Fixeazã timpul necesar îndeplinirii temelor pentru
fiecare disciplinã. Fii atent la condiþiile sarcinilor.
Scrie cu acurateþe.
• Dupã realizarea temei la o disciplinã, fã o pauzã
de 10 minute.
• Concentreazã-te.
• În final, citeºte ceva suplimentar.
• Seara povesteºte-le pãrinþilor evenimentele
importante ale zilei. Destãinuieºte-le problemele
care te frãmîntã.
• Programeazã-þi activitãþile pentru urmãtoarea zi.
6. Împreunã cu elevul, se analizeazã succesele ºi
insuccesele activitãþilor efectuate, se comparã cum a fost,
cum este ºi cum trebuie sã fie. Compararea cu idealul, cu
personalitatea colegului, cu sine însuºi în diferite perioade
de timp constituie un procedeu particular de autoanalizã,
care îi permite elevului sã ateste modificãrile în dezvoltarea
ºi comportarea sa. Prezentaþi modele pozitive din literaturã,
filme, viaþã, analizîndu-le detaliat, pentru ca cel educat sãºi poatã evalua propriile trãsãturi de caracter. În acest sens
este binevenitã utilizarea poveºtilor, povestirilor în îmbinare
cu discuþia pe marginea lor, care îl face sã se gîndeascã
Dar cum sînt eu?.
7. Activitatea creativã reprezintã o condiþie de
autoexprimare, de confirmare a demnitãþii personale.
Poveºtile sînt un grãunte din care ia naºtere aprecierea
emoþionalã a fenomenelor din viaþã, îl învaþã pe copil sã
lupte contra rãului; ele conþin modele de soluþionare a
diferitelor conflicte interne. De aceea, propuneþi copiilor
sã compunã poveºti, sã deseneze personajele pozitive ºi
negative din basmele cunoscute.
8. Este important ca la aceastã vîrstã sã ajutãm copiii
sã stabileascã legãtura între faptele, acþiunile proprii ºi
calitãþile personale (am vorbit sincer, a fost o faptã
îndrãzneaþã etc.).
9. Deoarece elevii claselor primare cu greu îºi vãd
neajunsurile, li se prezintã un ºir de defecte cu explicarea
formelor de manifestare a lor. Elevii îºi determinã
neajunsurile, dupã care li se propune sã le scrie pe o foaie
(fãrã sã o semneze). În procesul analizei apare, în mod
inevitabil, contradicþia dintre realitate (neajunsurile) ºi
dorinþa de perfecþionare.
10. Se recomandã ca învãþãtorii sã ajute elevii în
analiza criticã a întîmplãrilor pozitive, negative. De
exemplu, copiii sînt solicitaþi sã relateze cazuri cînd au
spus o minciunã, au fost nepoliticoºi º.a., sã menþioneze
consecinþele, apoi sã-ºi imagineze cum ar proceda, dacã
situaþia s-ar repeta (sã enumere acþiunile concrete).
11. Procedeul Un pas înainte contribuie la formarea
aptitudinilor de autoproiectare. Copilul, împreunã cu
adultul, planificã ce are de fãcut a doua zi pentru a deveni
mai bun (sã citeascã o carte, sã-i ajute mamei...). La finele
zilei se analizeazã rezultatele (am luat o notã bunã, am
ajutat-o pe mama etc.). Tot în aceastã categorie se înscrie
procedeul Regulile de comportare: cu ajutorul adultului

copilul îºi fixeazã niºte reguli de conduitã (de ex.: sã fac
sistematic lecþiile; sã fac gimnasticã în fiecare dimineaþã;
sã vin la ºcoalã cu un sfert de orã mai devreme pentru a
mã pregãti de lecþii; sã fiu foarte atent la lecþii; sã citesc
cîte o orã în fiecare zi etc.).
12. Formula Dacã  face posibilã formarea
aptitudinii de autoorganizare, care permite înþelegerea
interlegãturii dintre luarea deciziei ºi rezultate, dezvoltarea
priceperii de a lua hotãrîri independente în situaþii
speciale (de ex.: Dacã ai fi în locul învãþãtoarei, ce notã
þi-ai pune pentru temele de astãzi?).
Este foarte important a atenþiona copiii cã, înainte de
a lua o hotãrîre, trebuie prevãzut rezultatul. Propunem
clasei algoritmul de luare a unei decizii: pentru început
se prezintã o situaþie cu cîteva variante de soluþionare
(de ex.: Þi s-a obiectat cã eºti nedisciplinat. Cum vei
proceda în continuare? a) Mã gîndesc cã nimeni nu-i ideal;
b) Întreb pãrinþii, învãþãtoarea ce am a face; c) Elaborez
un plan de lichidare a acestui neajuns ºi exersez în fiecare
zi). În final, se alege cea mai potrivitã variantã ºi se
discutã consecinþele posibile ale deciziei luate.
13. Jocul-pantomimã: îi ajutã pe copii sã perceapã un
mod concret de comportament într-o situaþie concretã de
viaþã (de ex.: Cu ce expresie a feþei restituie copilul cartea
împrumutatã de la bibliotecã din care a rupt o imagine
sau: Imitaþi mimica unui copil lãudat de pãrinþi pentru
sîrguinþã; Ce emoþii dominã în sufletul acestuia?).
14. Pentru formarea aptitudinilor de autostimulare
este indicat ca fiecare elev sã acþioneze în conformitate
cu tempoul sãu individual. Aceasta îi oferã posibilitatea
de a avea succes, iar succesul reprezintã generatorul
activismului.
15. Manifestarea încrederii în copil, convingerea cã
el poate fi mai bun în orice activitate constituie o condiþie
importantã de consolidare a încrederii în sine, în forþele
sale. La aceastã vîrstã aprecierea adultului are o influenþã
hotãrîtoare în formarea încrederii de sine a copilului care
trebuie convins, susþinut, stimulat, þinînd cont nu numai
de rezultate, ci ºi de eforturile depuse.
I. Pentru dezvoltarea la elevi a educaþiei de sine în
aspect intelectual:
• Dezvoltaþi procesele psihice (atenþia, gîndirea,
memoria), aplicînd cît mai diverse metode ºi
tehnici de predare-învãþare.
• Acordaþi atenþie sporitã dezvoltãrii capacitãþilor creative.
• Practicaþi cît mai des autoevaluarea, autoaprecierea, aprecierea reciprocã etc.
• Strãduiþi-vã sã învãþaþi elevul cum sã înveþe.
Oferindu-i copilului un adevãr, îl facem deºtept
pentru o zi, iar învãþîndu-l sã-l descopere
singur, îl ajutãm sã devinã înþelept pentru o
viaþã.
II. Pentru dezvoltarea la elevi a educaþiei de sine în
aspect moral:
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• Cultivaþi sinceritatea, hãrnicia, bunãtatea,
propagaþi valorile autentice în fiecare demers
educaþional. Fiþi exemplu pentru discipolii
dvs.!
• Luptaþi cu neajunsurile elevilor, îndemnaþi-i ºi
pe ei sã facã acest lucru. Stimulaþi pãrinþii sã
discute cu copiii pe subiectul dat.
• Prezentaþi cît mai multe exemple pozitive,
demne de urmat.
III. Pentru dezvoltarea la elevi a educaþiei de sine prin
muncã:
• Dezvoltaþi perseverenþa, acurateþea,
planificarea lucrului.
• Antrenaþi elevii în activitãþi ca: restaurarea
cãrþilor, udatul florilor, curãþarea terenului de
sport.
• Vorbiþi cu pãrinþii în vederea delegãrii unor mici
responsabilitãþi în familie.
IV. Pentru dezvoltarea la elevi a educaþiei de sine în
aspect estetic:
• Mergeþi cît mai des la muzeu, teatru.
• Includeþi în tematica orelor de dirigenþie
studierea diferitelor genuri de artã.
• Cultivaþi simþul estetic al elevilor prin orice
demers la clasã.
V. Dezvoltarea voinþei:
• Insistaþi ca elevii sã realizeze orice activitate
pînã la sfîrºit ºi calitativ.
• Sprijiniþi elevii în surmontarea greutãþilor.
Etapa preadolescenþei (10-11  12-15 ani) reprezintã un
segment important pentru dezvoltarea concepþiei Eului. În
literatura psihologicã se atestã cã la aceastã etapã are loc
reorientarea de la adult la colegi. Dezvoltarea conºtiinþei
de sine este legatã acum de necesitãþile pronunþate de
autoafirmare, autocunoaºtere ºi autorealizare.
Preadolescenþii se entuziasmeazã repede de
perspectivele autoeducaþiei sub impactul unor acþiuni
educative bine organizate. La fel de repede ei
abandoneazã aceste preocupãri, dacã nu sînt îndrumaþi
ºi încurajaþi. Existã un decalaj între procentajul
preadolescenþilor care doresc sã se autoeduce ºi al celor
cu preocupãri efective pe aceastã linie. De aceea, este
foarte important ca programa de studiu, mai ales la
aceastã vîrstã, sã fie centratã pe valori, atitudini ºi
motivaþie, sã prevadã cultivarea independenþei,
responsabilitãþii, autoanalizei critice, flexibilitãþii ºi
autoînvãþãrii (R. Dave, P. Lengrand).
Accentul pus pe componenta socioafectivã ºi
motivaþionalã nu înseamnã ignorarea aspectului ei
cognitiv. Educaþia permanentã presupune cultivarea
deprinderilor cognitive principale. Elevul trebuie învãþat
cum sã înveþe prin însuºirea tacticilor ºi conduitelor
cunoaºterii (R. Dave).
Pentru a-l învãþa pe elev sã înveþe, este necesar ca el:
• sã fie capabil a utiliza informaþia;

• sã posede deprinderi intelectuale ce pot fi
generalizate la un nivel mai înalt;
• sã cunoascã strategii generale de rezolvare a
problemelor;
• sã-ºi poatã stabili propriile obiective;
• sã evalueze rezultatele propriei învãþãri;
• sã posede o imagine de sine adecvatã.
În aceastã perioadã se contureazã în special
sentimentul conºtiinþei de sine, se dezvoltã capacitatea
de autoapreciere ºi autocontrol.
Este important ca profesorii sã ajute elevii în edificarea
unei concepþii pozitive, dar realiste despre sine, în
dobîndirea încrederii în sine, creîndu-le oportunitãþi de
a obþine succese în realizarea sarcinilor ºcolare,
sociale, fizice, tratîndu-i cu respect pe toþi, focusîndu-se
pe calitãþile lor pozitive, sprijinindu-i în procesul
complicat de identificare a imaginii de sine adecvate.
Oferim, în acest sens, cîteva sugestii practice:
1. Propunem elevilor un program de autocunoaºtere
Cunoaºte-te pe tine însuþi. La întrebãrile incluse elevii
rãspund într-o perioadã mai mare de timp (o sãptãmînã,
douã):
• Ce calitãþi de personalitate le consideri cele mai
preþioase?
• Care sînt calitãþile tale pozitive?
• Cîte lucruri planificate pentru o sãptãmînã/lunã ai
finisat? Dacã toate  ai voinþã; dacã o jumãtate 
ai suficientã voinþã; dacã mai puþin de jumãtate 
voinþa îþi lipseºte sau este insuficient dezvoltatã.
• Eºti reþinut sau neechilibrat, îndrãzneþ sau timid,
modest sau lãudãros? Care sînt dorinþele tale cele
mai arzãtoare?
• Cine dintre cunoscuþii tãi îþi serveºte ca exemplu?
De ce?
• Ce te intereseazã mai mult: ºtiinþa, arta ori
activitatea practicã?
• Ce însuºeºti mai uºor?
• Cu ce preferi sã te ocupi în timpul liber?
• Ce obiect de studiu te intereseazã mai mult?
• Cine te respectã ºi pentru ce?
• Te poþi stãpîni în cazuri complicate?
• Te împaci bine cu pãrinþii, fraþii?
• Ai fost pedepsit vreodatã? Ai meritat?
• Întotdeauna eºti disciplinat?
• Ce preþuieºti la oameni?
Pentru a da rãspuns la aceste întrebãri, elevul trebuie
sã se analizeze. Analiza obiectivã ºi sistematicã a faptelor,
acþiunilor proprii contribuie la conºtientizarea rezultatelor
proprii.
2. Elevii alcãtuiesc compuneri-meditaþii cu tema Cum
decurge ziua mea de muncã. Pe baza observãrilor asupra
regimului zilei ei îºi dezvoltã aptitudinea de autoanalizã.
3. E bine ca elevii sã-ºi facã o dare de seamã la sfîrºitul
fiecãrei zile (ce a realizat, ce n-a reuºit aºa cum ar fi vrut,
ce a simþit atunci cînd a fãcut ceva nedemn º.a.m.d.), sã
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scrie toate activitãþile din cursul sãptãmînii, apoi împreunã
cu adultul sã analizeze cît de raþional a folosit timpul liber.
Se mai practicã darea de seamã asupra unor subiecte ca:
a) momentul important al sãptãmînii; b) ce ai aflat nou
despre tine în aceastã sãptãmînã; c) ce nu ai izbutit sã
realizezi.
4. Un procedeu asemãnãtor este imagoterapia:
cunoscîndu-ºi neajunsurile ºi prioritãþile, pe parcursul
a 4-5 zile, timp de 1 orã, de 2-3 ori pe zi, elevul joacã rolul
unei persoane care nu are un defect sau altul. Apoi jocul
trebuie prelungit pînã la 2 ore, de 3-4 ori pe zi. Cu timpul
neajunsul dispare, iar calitatea doritã devine o
obiºnuinþã.
5. Voinþa poate fi cultivatã ºi prin aplicarea
procedeului Televizorul. Elevul stabileºte la începutul
sãptãmînii emisiunile TV pe care le va viziona ºi respectã
întocmai acest program.
6. Programul pentru dezvoltarea atenþiei contribuie la
formarea independenþei ºi a capacitãþii de autoorganizare.
Elevilor li se propun urmãtoarele sugestii:
• Creeazã în minte chipul unui om atent.
• Stabileºte 2 lecþii pe zi care necesitã atenþie
deosebitã ºi în timpul lor fii serios, liniºtit,
urmãreºte spusele învãþãtorului.
• Orice s-ar întîmpla du lucrul pînã la capãt.
• La sfîrºitul primei sãptãmîni mai adaugã o lecþie
de antrenament. Insuflã-þi cã astfel trebuie sã fii
permanent.
• Exerseazã timp de trei sãptãmîni.
7. Tot pentru cunoaºterea de sine elevii sînt solicitaþi
sã rãspundã la întrebãrile testului Eºti un prieten bun?
(4, pag. 204):
Reflecteazã! Rãspunde sincer, prin da sau nu,
la fiecare dintre întrebãrile care urmeazã. Concluzia o
vei trage la sfîrºit ºi ea va fi destul de aproape de
realitate. Nu uita însã condiþia de bazã: rãspunde
sincer!
1. Îþi place sã te joci singur?
2. Preferi sã citeºti sau sã te distrezi cu colegii?
3. Te superi dacã pierzi la unele jocuri?
4. Preferi sã faci sau sã primeºti cadouri?
5. Pãstrezi întotdeauna secretele pe care þi le
încredinþeazã prietenii?
6. Îþi place sã pierzi un joc, pe care îl poþi cîºtiga uºor,
pentru a face o bucurie cuiva mai slab sau mai mic
decît tine?
7. Crezi cã ai, cel puþin, un prieten sincer?
8. Eºti mulþumit de succesele prietenilor tãi, chiar ºi
în cazul cînd ai mai puþine ºanse?
9. Eºti capabil sã suporþi consecinþele unei greºeli
pe care nu ai comis-o, pentru a nu-þi trãda
prietenul?
10. Cînd mãnînci ceva ce-þi place foarte mult, dar ai în
cantitãþi mici, simþi dorinþa sã oferi ºi celor din jur?
11. Eºti mulþumit la reînceperea ºcolii, dupã vacanþã,

pentru cã ai prilejul sã te reîntîlneºti cu colegii ºi
prietenii?
12. Te superi în cazul cînd colegii fac glume pe seama
ta?
13. Spui uneori neadevãruri dezagreabile despre
cineva pe care eºti supãrat, pentru a-i face
necazuri?
14. ªtii sã cedezi într-o discuþie cu un coleg foarte
amibiþios, chiar dacã eºti convins cã ai dreptate,
iar problema nu are prea mare importanþã?
15. Accepþi sã le împrumuþi colegilor unele dintre
obiectele tale, chiar dacã þii foarte mult la ele?
16. Ai rãbdare sã asculþi un prieten cam... vorbãreþ
fãrã sã-l întrerupi sau sã-i spui cã e pisãlog?
17. Îþi place sã þii supãrarea mult timp sau sã te împaci
imediat?
18. Cînd izbucneºte o ceartã între colegi, cauþi sã-i
împaci?
19. Þii apãrarea celui mai slab în orice împrejurare,
chiar dacã nu eºti prieten cu el?
Acordã cîte un punct pentru fiecare rãspuns da la
întrebãrile cu numãrul 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18;
precum ºi pentru fiecare rãspuns nu la celelalte.
Adunã punctele. Dacã ai obþinut:
19 puncte, eºti un prieten excelent ºi te vei bucura
de prieteni la fel de buni.
16-18 puncte, poþi considera cã eºti un prieten sincer.
14-15 puncte, mai ai unele rezerve în relaþiile de
amicitate. Este bine sã fii ceva mai atent cu prietenii ºi
colegii.
10-13 puncte. Considerã cã ai neajunsuri care te
priveazã de prieteni sinceri. Reciteºte chestionarul
nostru ºi încearcã sã-þi corectezi unele atitudini.
Sub 10 puncte. Se pare cã eºti egoist ºi îngîmfat.
Încearcã sã-þi schimbi pãrerile în mod sincer ºi serios.
Etapa adolescenþei se caracterizeazã prin elaborarea
planurilor de viaþã ºi a celor profesionale, dezvoltarea
intensã a conceptului Eu sub diferite aspecte. În aceastã
perioadã apare preocuparea pentru identitatea socialã,
stabilirea rolului în viaþã. Multe dintre scopuri sînt de
lungã duratã, se contureazã o orientare pronunþatã spre
viitor. Se manifestã, de asemenea, interes pentru imaginea
de sine Cine sînt eu?, De ce mã aflu aici?, Spre ce
mã îndrept? etc.
În adolescenþã autoeducaþia capãtã contururi mai
evidente. Tînãrul trece de la etapa de aspiraþie romanticã
spre una realistã, adicã sînt deja dezvoltate capacitãþile de
autoobservare ºi autoanalizã. Spre deosebire de celelalte
stadii, se dezvoltã ºi se perfecþioneazã aptitudinile de
autoproiectare/autoorganizare. Cu multã eficienþã sînt
practicate autosugestia, autoîncurajarea, autoconvingerea.
Pentru dezvoltarea continuã ºi eficientã a
capacitãþilor de autoeducaþie la vîrsta adolescenþei este
important a contracara principalele temeri specifice
acestei perioade.
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• M. Zlate (8) susþine cã este esenþial ca
adolescentului sã i se sprijine iniþiativele, sã i se
încredinþeze responsabilitãþi corespunzãtoare
aptitudinilor lui, astfel anihilînd teama de a nu fi
luat în considerare, de a nu fi apreciat suficient.
• Este important sã se creeze un climat adecvat unui
dialog sincer, deschis între adult ºi adolescent,
care sã încurajeze confidenþele, sã-l prezinte pe
adult drept un aliat, nu oponent, în aºa mod
depãºindu-se o altã barierã  teama de a nu fi
înþeles.
• Tactul, înþelegerea va dilua frica de a nu fi
pedepsit pentru neconformarea exigenþelor
adultului.
• Libertatea de a încerca o cît mai mare diversitate
de roluri ºi comportamente îi oferã posibilitãþi de
autocunoaºtere prin confruntarea cu cei din jur,
astfel evitîndu-se teama de a nu se cunoaºte prea
bine.
• Atitudinea deschisã, exerciþiile de stimulare a
creativitãþii pot înlãtura teama de banal.
• Sînt absolut necesare activitãþile de informare
privind metodele de autoeducaþie ºi explicarea
esenþei lor.
• O atenþie deosebitã trebuie sã se acorde
deprinderilor de a comunica civilizat; citirii ºi
scrierii corecte în limba maternã ºi în alte limbi;
proiectãrii ºi deprinderii de a utiliza calculatorul.
În general, va trebui sã se þinã seama de faptul cã la
aceastã vîrstã existã o mare disponibilitate pentru
stilurile didactice democratice. Este indicat ca
atitudinile formatorilor sã fie discrete, flexibile,
imprimate de înþelegere ºi toleranþã, între adult ºi
adolescent sã existe o comunicare adecvatã, un respect

real care sã fundamenteze o relaþie solidã bazatã pe
încredere. Va trebui sã se evite atitudinile extreme: atît
pasivitatea, neangajarea, cît ºi tutelarea excesivã, dirijarea
detaliatã a comportamentului.
La adulþi, autoeducaþia devine forma principalã de
formare, adicã educaþia trece în autoeducaþie. Astfel,
adultul este chemat din nou la educaþie. Motivaþia ia
forma autoîndemnãrii: învaþã, gîndeºte ºi acþioneazã
pentru a crea ºi a te dezvolta.
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O nouã perspectivã ºtiinþificã poate furniza multiple
rãspunsuri la problema privind profesorul ºcolar. Existã
actualmente factori provenind din postmodernitate ºi o
anumitã rezonanþã în care studiul minþii profesorului apare
ca justificat.

Nu se cunoaºte în amãnunte cum s-a ajuns pe
parcursul anilor ca în sistemele culturale sã aparã ºcolile
ca atare. Dar ºtim, afirmã H. Gardner, cã de-a lungul
timpului anumite persoane erau desemnate ca profesori
ºi li se conferea autoritate asupra celor tineri. Primele ºcoli
includeau doar cîþiva ani de educaþie (1, p. 149).
În prezent, în întreaga lume educaþia este una dintre
cele mai importante activitãþi ale unei societãþi. O educaþie
de bazã, universal valabilã constituie scopul fiecãrei
naþiuni. ªcoala, în acest sens, a fost în mod explicit
desemnatã cu transformarea formativã a minþii. Elevii
ºi profesorii sînt angajaþi sã deprindã urmãtoarele practici
rationalis:
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• sã înveþe a învãþa pe sine ºi pe alþii într-o locaþie
specialã;
• sã înveþe sã descifreze anumite hieroglife pe o
coalã de hîrtie sau pe monitorul computerului;
• sã înveþe sã gîndeascã în spiritul unor discipline
cheie (ibidem).
În cultura postmodernã un întreg Babel de formule
educative au devenit accesibile ºi funcþioneazã în
tandem, uneori sinergic, alteori haotic. Astãzi sarcina de
a produce modificãri mentale se modificã ea însãºi. Cine
urmãreºte sã penetreze mintea altcuiva trebuie sã ºtie ce
gen de minte acceseazã (ibidem, p. 152). Prin urmare,
pedagogul rationalis este acela care îºi gîndeºte
profesional gîndurile ºi acceptã disciplinele ºcolare ca pe
cele mai avansate modalitãþi de a reflecta asupra
problemelor cu impact notabil asupra fiinþelor umane.
Raþiunea cãlãuzeºte operaþiile minþii pedagogului pentru
ca acesta sã ajungã la adevãrul profesiei sale (2, p.43).
Acest proces poate fi înþeles mai bine dacã se analizeazã
gîndirea umanã în douã ipostaze: înainte ºi dupã
formularea ideilor. La început, mintea este un intelect
posibil, în care se conserveazã anumite gînduri, iar ca
acestea sã se ridice la rangul de idei, trebuie sã intervinã
o altã operaþie, cea a intelectului agent (2, p. 69).
Raþionamentul sau intelectul agent ajutã pedagogul
sã progreseze prin trecerea minþii de la diferite judecãþi la
formularea unei noi judecãþi, ca o consecinþã necesarã a
celor precedente. Raþionamentul nu întotdeauna propune
un adevãr nou, ci, mai degrabã, îl comunicã într-un mod
nou, fãcînd referire la raþiune, adicã la facultatea sa:
1) de a cunoaºte;
2) de a gîndi logic;
3) de a înþelege sensul ºi legãtura fenomenelor
pedagogice;
4) de a opera cu noþiuni ºi judecãþi pedagogice (apud
DEX, Bucureºti, 1975, p. 774)
ºi conduce la determinativul rationalis pentru
pedagog, acesta fiind pedagog cu judecatã, cu mãsurã
în acþiuni ºi cu respectarea principiilor metodice.
De exemplu, profesorul utilizeazã manualul ca sã
predea elevului, sã-l motiveze, sã-i demonstreze ceva
etc. Respectiva serie de adevãruri legate în lanþ se
percepe doar prin raþionament, prin care înþelege cã
astfel trebuie sã se facã pentru cã aºa cere practica
educaþionalã. Deci, acþiunea pedagogului rationalis
presupune un act prin care intelectul lui înainteazã în
cunoaºtere cu ajutorul a ceea ce cunoaºte deja (apud
2, p. 216), iar cunoaºterea, la rîndul ei, este o manifestare
a pedagogului care se deschide înþelegerii lumii elevului.
Aceastã înþelegere este un mod de a fi al pedagogului
care interpreteazã fiinþa elevului nu doar ca prezent, în
preajma sa, ci în baza raportului pe care îl stabileºte a
priori cu el, în baza felului sãu de a raþiona. Pedagogul
poate pãtrunde în aceastã lume numai printr-un act de
intelecþie, care sã deschidã sensurile activitãþii sale

profesionale. În caz contrar, aceastã lume rãmîne
inaccesibilã.
Cîþi pedagogi rãmîn în afara meseriei tocmai pentru
cã nu pot pãtrunde sensurile ºi semnificaþiile angrenajului
profesional? Rãspunsul este o chestiune de discutat. În
acest context, orice intervenþie rationalis presupune o
cooperare de sensuri ºi semnificaþii profesionale, care
faciliteazã realizarea scopului profesional.
Savoir-ul de care dispune profesorul nu poate
funcþiona la nesfîrºit în baza asumpþiilor iniþiale (3, p.64).
Pedagogul trebuie sã resimtã periodic nevoia ca acest
savoir sau o parte a lui sã fie pus sub semnul întrebãrii.
Aici intervine întemeierea raþionalã pentru fondarea
cunoºtinþelor. Pedagogul nu poate rãmîne din punct de
vedere cognitiv doar ceea ce este. Categoria de întrebãri
pe care ºi le pune, dar la care nu are rãspunsuri, deschide
drum raþiunii în relaþia cu profesia. Motiv pentru care
acesta încearcã sã ia cîte ceva din experienþa altora,
pentru a o transforma în experienþã proprie, prin gîndire
logicã, ºi a o pune la lucru ca un instrument asumat în
a proiecta valorile ce pot fi obþinute cu ajutorul lui (apud
3, p.65).
Raþionarea unei fapte presupune cãutarea celei mai
adecvate soluþii prin proceduri, metode, instrumente
probatorii. Esenþa activitãþii profesionale este unicã, dar
gîndirea, rostirea, intenþionalitatea în legãturã cu ea, prin
raþiune pot fi, trebuie sã fie ºi sînt diferite, punînd în
valoare plãcerea descoperirii acestei esenþe. Gîndirea este
mulþumitã ºi se liniºteºte doar atunci cînd cunoaºte
adevãrul în raport cu profesia. Ca o preocupare
permanentã, atingerea acestui scop îi asigurã
pedagogului confort intelectual (apud 3, p.203).
Tratarea problemei raþiunii ºi a gîndirii umane
constituie o modalitate de dezvoltare a activitãþii
pedagogului care trebuie sã fie marcatã de eleganþã în
gîndire, adicã de un talent intelectual în a-ºi susþine ideile
ºi acþiunile. Aceºti pedagogi iau decizii ºi acþioneazã
profesional sub influenþa raþiunii; fac uz de logicã ºi
obiectivitate; sînt buni analiºti, cu principii ferme. Ei
sesizeazã imediat ce nu merge ºi sînt critici, preîntîmpinînd
strecurarea erorilor în activitate; ei pot lucra ordonat ºi
organizat.
În practica dezvoltãrii profesionale a pedagogilor
putem constata diverse modalitãþi de a raþiona. De
exemplu, profesoara a pornit de la o afirmaþie-întemeiere:
Îmi place sã învãþ ceva nou, deoarece noutatea
stimuleazã de obicei interesul; în continuare aduce
cîteva argumente, primul fiind bazat pe opoziþie: Mie
personal doar noul îmi trezeºte curiozitatea, lucrurile
care-mi sînt deja foarte cunoscute nu mã mai
intereseazã; al doilea este un argument de valoare: Îmi
place sã învãþ ceva nou pentru a creºte. Un profesor
nu poate fi un specialist bun, dacã nu tinde permanent
spre nou; al treilea este un argument strategic: Pentru
a învãþa pe cineva, este foarte important sã înveþi tu
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însuþi; al patrulea este un argument faptic asigurat de o
concluzie: De cele mai multe ori elevii pun întrebãri
pentru a ne controla. Deci, îmi place sã învãþ pentru a
nu mã pomeni în situaþii caraghioase; al cincilea
argument este faptic-cauzal: Îmi place sã învãþ ceva
nou, pentru cã vreau sã fiu cea care sã poatã împãrtãºi
ceea ce ºtie ºi celorlalþi; urmãtorul argument este faptic
ºi strategic: Tind sã discut cu colegii acest nou ºi sã le
demonstrez necesitatea acceptãrii; ultimul argument
este valoric: Îmi place sã învãþ ceva nou pentru a fi
interesantã mie ºi celorlalþi. Meditaþia acestei
profesoare se încheie cu o concluzie-raþionament: Îmi
place sã învãþ ceva nou, pentru cã viaþa înseamnã
noutate, schimbare. Este o variantã de meditaþie
elaboratã conºtientizat, bine gîndit, cu înþelegere ºi
pãtrundere în esenþa fenomenului ales. Temeiurile aduse
sînt raþionale, convingãtoare, variind în funcþie de
viziune: de la faptic la strategic ºi invers. Considerînd
raþionarea ca o normã a profesiei, autoarea o investeºte
cu o complexitate superioarã, chiar dacã se confruntã
cu momente care necesitã efort suplimentar. Destul de
coerentã, aceastã viziune nu pare a fi tributarã doar unei
compoziþii care sã placã receptorului. Autoarea are o
imagine complexã asupra faptelor ºi fenomenelor
realitãþii în care îºi presteazã funcþia. Noutatea unei
vizualizãri complexe a educaþiei lingvistice este pentru
ea norma acþiunii formative, necesarã dobîndirii
propriei identitãþi profesionale. Desigur, ni se pare
important cã vorbeºte despre relaþie, despre cooperare,
despre susþinerea altora, despre convingerea altora,
despre mãsura personalã, despre dinamicã etc. Întrun cadru destul de restrîns, a reuºit sã facã ordine în
gîndirea raportatã la acþiunea de a afla ceva nou. Practic,
în accepþiunea profesoarei, noul echivaleazã cu
schimbarea care are raþiunea unei mentalitãþi
postmoderne.
E.Gellner, cunoscut sociolog ºi filozof, susþine în
lucrarea Raþiune ºi culturã cã raþionalitatea umanã este
înnãscutã, aflîndsu-se într-o stare latentã în fiecare (apud
5, p.199). Capacitatea de a gîndi raþional implicã
capacitãþile cognitive ale persoanei, care în timpul
ontogenezei se extinde odatã cu dezvoltarea cogniþiei lui.
Dar oamenii nu se nasc cu raþionalitate ºtiinþificã, ei o
dobîndesc în permanenþã în procesul de educaþie ºi
dezvoltare (ibidem, p.204).
Pedagogul rationalis trebuie sã se sprijine pe
umerii altora pentru a constata ceea ce nu au putut ei
vedea, sã evalueze critic acest lucru ºi sã construiascã
ceva nou pe temelia muncii altora. Trebuie sã mai
menþionãm cã valoarea pedagogului rationalis este datã
ºi de faptul cã, treptat, în lume se accelereazã aºanumitul fenomen al rãzgîndirii în învãþarea
permanentã. Condiþiile de muncã ºi solicitãrile profesiei
se schimbã cu o vitezã fãrã precedent, iar cunoaºterea
pe care o acumulãm se bazeazã pe modificãrile mentale

(apud 1, p.223). Abordãrile faþã de modificãrile mentale
implicã, în primul rînd, educaþia comportamentalã ºi
MUNCA BUNÃ (GoudWork), acel travaliu excelent, în
opinia lui H.Gardner, care conduce spre rezultate etice,
morale ºi responsabile în profesie (ibidem, p. 228).
Misiunea profesiunii pedagogice, afirmã cercetãtorul,
are urmãtoarele aspecte:
1) sã le prezinte elevilor vîrfurile gîndirii din trecut;
2) sã-i pregãteascã mental pentru un viitor incert,
cînd informaþiile vor fi obþinute ºi valorificate
într-o manierã greu de anticipat;
3) sã fie modelul unei atitudini civilizate prin modul
în care se raporteazã la alþii ºi la materialul de studiu
(1, p. 229).
Nu este suficient sã se raporteze în memorie la o
definiþie a misiunii elaborate de altcineva. Pedagogul
urmeazã sã se gîndeascã la conotaþia misiunii, s-o
personalizeze, s-o revizuiascã la nevoie ºi sã se
monitorizeze critic.
Rãzgîndirea pedagogului rationalis presupune,
aºadar, modificarea reprezentãrilor lui mentale, care
comportã aspecte unice. Raþiunea, în acest caz, este una
din pîrghiile rãzgîndirii.
Pentru cei care se considerã educaþi, apelul la
raþiune conteazã enorm, deoarece implicã identificarea
factorilor relevanþei, cîntãrirea fiecãruia în parte ºi
formarea unei imagini de ansamblu. Ei dedicã zilnic un
anumit timp pentru analizã ºi reflecþie, sînt deschiºi
schimbãrilor din educaþie ºi în propria persoanã,
manifestã o formã de dedicare totalã într-o activitate ºi
au dezvoltat sentimentul de modestie faþã de propria
potenþã.
Propunerea unei pedagogii receptive la glasul minþii
devine un factor esenþial al viitorului educaþiei. Mintea
umanã este o creaþie umanã ºi toate creaþiile umane pot fi
modificate. Prin urmare, nici pedagogul nu trebuie sã
rãmînã doar o oglindã a moºtenirii culturale ºi istorice. El
trebuie permanent sã se rãzgîndeascã ºi sã-i determine ºi
pe alþii sã facã acelaºi lucru. Perspectiva cognitivã
propune, în acest sens, un mod de gîndire ºi o serie de
instrumente, unul dintre care este raþiunea.
Constatãm cã în aria problematicii abordate nu existã
o cale regalã a aprofundãrii cunoaºterii, dar, în acelaºi
timp, se poate spune cã existã mai multe cãi ale învãþãrii,
iar cei mai versatili profesori sînt pedagogii rationalis,
care ajutã elevii în procesul modificãrii mentalitãþii lor. În
acest sens, pedagogii rationalis sînt un capital uman
valoros, ei îºi asumã responsabilitatea propriei educaþii
a minþii; sînt în permanenþã deschiºi mental ºi permit
ca mentalul lor sã fie influenþat de factori externi (apud 1,
p.162). Ei îºi cultivã, astfel, obiceiul învãþãrii permanente
ºi fac acest lucru chiar ºi atunci cînd nu-i controleazã
nimeni.
Pedagogii care se bazeazã pe laurii unei minþi încãrcate
cu mult timp în urmã au toate ºansele sã devinã
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anacronici. Pedagogul care învaþã o viaþã, are nevoie sã ºtie cum sã-ºi monitorizeze avatarurile minþii în domeniul
profesiei. El trebuie sã fie în contact cu gîndirea pedagogicã la zi. Aºa se actualizeazã conþinutul mentalului. Relaþia
cu propria minte devine una de o importanþã majorã.
Din cele expuse mai sus, reiese cã noþiunea de pedagog rationalis este nu doar rezultatul unor meditaþii ºi virtualitãþi
mentale, ci ºi o realitate, care devine din ce în ce mai solicitatã ca valoare în activitatea profesionalã a cadrelor didactice
ºcolare.
1.
2.
3.
4.
5.
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Pedagogia haristicã
• Minciuna profesorului este pericol social.
• Rîsul nesincer ºi zeflemitor, scos din dosarele de
securitate profesionalã, devine plîns needucaþional.
• Dorul  meu, al tãu  profesoral este o experienþã
care lumineazã viitorul caracter.
• Ce bine e ca, în drumul tãu de cãutãri ale
cuvîntului care vindecã, sã fii cu Dumnezeu!
• Proprietatea Eului meu profesional este condiþia
asumãrii viitorului învãþãceilor mei.
• Dacã profesorul nu are o Insulã a Re-spovedirii,
atunci rezultatele muncii sale aduc odã mãcelãriei.
• Discursul meu în faþa clasei trebuie sã fie un dialog
pictural între civilizaþiile trecute ºi civilizaþia
contemporanã. Elevul are tentaþia de a se identifica
cu: Minotaurul din labirint aº putea fi chiar eu. El,
copilul, prin mine, trebuie sã-ºi deschidã (prin
libertate) labirintul ca, pînã la urmã, mesajul: Noi
l-am ucis pe Minotaur  sã transparã cu limpezime.
Cutezanþa ne-a (pre)vestit libertatea de a pãstra
viitorul prin credinþa rãsãritã din cenuºa morþii.
• Sîntem doi chiriaºi: elevul cãlãtoreºte spre mine,
eu fac naveta: spre elev, prin el, apoi cãtre mine.
Ce ne deosebeºte? Eu am han, el are Templu. Ce
ne leagã? Sã nu permitem mortificarea chiriaºului.
• Exigenþa divinã a copilului nu se negociazã, întrucît
abia judecat de El pot sã mã judec eu însumi.
Conºtiinþa permanentã mã miºcã sub cerul judecãþii
Lui drepte. Cãci copilul nu mai este sediul în care
circulã divinul, dacã eu nu-mi asum creºterea lui
prin pocãinþa culpabilitãþilor mele. Dacã Dumnezeu
nu ne judecã, este limpede cã nu vom permite nici
copilului sã ne judece, iar greºeala noastrã poate
prolifera la infinit. Binele în lipsa culpei nu existã.
Ne curãþim prin spovedania culpei ca sã
redobîndim demnitatea de a trãi alãturi de cel care
ne duce spre ziua de mîine: Copilul.
• Toleranþa apaticã, indeterminismul, apoliticul ºi
nonvizionarismul profesorului fac din elevii lui un

grup de Iuda mici ºi mari, claie peste grãmadã, de
peste tot ºi de oricînd, adicã o cronicã a unor fiinþe
golite de timp.
• Pentru copii, timpul nu curge; e static, e uniform,
e mort. Prin pedagogie, prin literaturã, prin cuvînt
implantez timpul ireversibil al lumii în mãdularele
lor. Atunci cînd sesizez cã Viaþa bate arta, apelez
la experienþa Cãrþii Veºnice: Sfîntul. El e
transcedental. De lîngã noi, profanii, a cãlãtorit în
nemurire. Ajutat de cine? Tot de noi, iluminatorii:
dar numai de cei care au fost stropiþi cu agheasmã
haristicã. Numai în aºa mod timpul clasei mele va
merge braþ la braþ cu timpul lumii.
• Pedagogie, religie, ecumenism, literaturã. Cum sã
le unesc pe toate pentru a-l dirija pe elevul meu
spre Creºterea Educativã? Sã fac din toate
Educaþie Ecumenicã. Atunci nu pedagogia, religia
sau literatura, nu musulmanii, ortodocºii, catolicii
sau sectarii, sau orcine ar fi, sînt problema.
Problema este cum sã înþeleg pînã în adînc cã în
curcubeul clasei este ecumenism: fãrã el nu exist
eu ºi fãrã eu nu existã el, precum fãrã verde nu
existã roºu ºi fãrã galben nu existã verde. ªi el,
educatul, ºi eu, educatorul, în acest arc al cerului
ne situãm în centru. Pedagogia, religia ºi literatura
ne sînt pãrtaºi notorii ai Educaþiei Ecumenice.
***
Transfigurare
Învãþãtorul are multe nume:
Pentru cel slab este neatinsul.
Pentru cel fricos este necunoscutul.
Pentru cel mincinos este blestemul.
Pentru cel orgolios este neantul.
Pentru cel bucuros este dorul.
Pentru cel iubitor este viitorul.
Cel care trãieºte aceastã ºansã este curajosul.
Învãþãtorul bun este cea mai elevatã dintre creaturi.
Viitorul copilului este cel mai sublim ideal. Dumnezeu a
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fãcut pentru Învãþãtor un tron-catedrã, pentru elev o
clasã-altar. Tronul-catedrã exaltã, clasa-altar sfinþeºte.
Învãþãtorul este creierul, elevul  inima. Creierul
primeºte lumina, inima primeºte iubirea. Lumina
încãlzeºte, iubirea creºte. Învãþãtorul este puternic prin
raþiune, copilul este invincibil prin lacrimi. Raþiunea
convinge, lacrimile înduioºeazã sufletul.
Învãþãtorul este capabil de orice stoicism, copilul  de
orice sacrificiu. Stoicismul înnobileazã, sacrificiul aduce
sublimul. Învãþãtorul are supremaþia, elevul are intuiþia.
Supremaþia semnificã forþa, intuiþia reprezintã dreptatea.
Învãþãtorul este o forþã, elevul este un înger. Forþa
este incomensurabilã, îngerul este inefabil. Aspiraþia
învãþãtorului este îndreptatã cãtre gloria supremã,
aspiraþia elevului este îndreptatã cãtre virtutea
desãvîrºitã. Gloria face totul mãreþ, virtutea face totul divin.
Învãþãtorul este un cod, elevul este o evanghelie.
Codul corijeazã, evanghelia ne face perfecþi.
***
Dialogurile dintre învãþãtor ºi elevi trebuie sã fie
polemice. Dar sã se polemizeze atent în jurul unei idei, în
jurul unor principii ºi sã se încerce descoperirea
adevãrului, venind spre el din ambele pãrþi. E ca ºi cum ai
aprinde un chibrit din ambele pãrþi. Evident, chibritul va
arde mai repede. Prin polemicã creºte viteza aflãrii
adevãrului. Cînd eforturile sînt comune, sporeºte
eficienþa soluþionãrii. Nu vom fi niciodatã niºte învãþãtori
buni ºi nu vom avea niciodatã o pedagogie puternicã,
dacã nu vom ºti sã polemizãm cu elevii.
***
Meditaþia poate fi dinamicã, dacã se produce în trei
etape: Eul meu uman (intelectual, social, cultural etc.) se
transfigureazã în Eul meu profesional (pedagogic,
psihologic, lingvistic, literar etc.), mai apoi aceasta este
transplantatã, transînsufleþitã ºi, cu încetul, reîncolþitã în
Eurile clasei. Centrul meditativ poate fi atins în douã
moduri: vibraþia profesionalã, dacã-i subtilã, sesizeazã
opulenþa clasei; ea (clasa), la rîndul ei, intercepteazã
electricitatea mea  pozitivã sau negativã  ca sã se
deruleze o polemicã angajantã ori discordantã. De fapt,
vibraþiile mele ºi ale clasei sînt niºte sunete haotice. Eu,
învãþãtorul, trebuie sã transform decantaþia într-o melodie
vibrantã ºi accesibilã. Tocmai acum, unduirile subtile
încep sã mã atingã din exterior, din clasã. Centrul meu
meditativ este provocat ºi energia începe sã curgã în
exterior, cãtre altul. Se întîmplã re-producerea, renaºterea. Din mine, învãþãtorul, se face, se re-face, se
creºte, se re-creºte încã cineva ºi ceva: clasa omenitã.
Meditaþia dinamicã loveºte, din interior (eu) ºi exterior
(elevul), în acelaºi centru. Iar atunci cînd dinãuntrul ºi
dinafarul se centreazã, energia începe sã curgã spre a
desãvîrºi reciprocitatea. Acest torent mã va profesionaliza prin transformare, iar pe elev îl va înãlþa prin
interiorizare. Începem sã retransformãm curenþii reci în
energie caldã: ne dãm naºtere reciproc.

Învãþãtorul din mine se transferã numai atunci cînd
energia curge în direcþia contrarã: spre elevi. Acum ea curge
în afarã, dar apoi începe sã curgã în interior: dinspre elevi.
Acum ea curge în jos, dar apoi începe sã curgã în sus. Acest
torent de energie  de sus în jos, de jos în sus  l-aº numi
dinamica dragostei meditative a învãþãtorului.
***
Jumãtate din viaþa mea se trece în clasã. Sã mã bucur
de viaþa din clasã, ea trebuie sã fie un festival de lumini.
Indiferent dacã mã tem sau nu de clasã, ea este unica
mea realitate incontestabilã. În viaþa mea de învãþãtor nu
existã nimic incontestabil, cu excepþia clasei. Toate sînt
întîmplãri, care se pot produce sau nu, cu excepþia clasei
mele. Noi, învãþãtorii, vorbim despre clasele noastre de
parcã ele ar fi o întîmplare. Cînd intrãm pentru prima datã
în clasã, ne dãm cu pãrerea cã e rea. Pãrere prematurã.
Clasa nu este niciodatã rea, ea este doar clasã. Clasa este
un proces. Viaþa este un proces ºi clasa de asemenea.
Eu mor în fiecare clipã. Dar clasa mã salveazã. În fiecare
din membrii ei rãmîne ceva din mine. Clasa mã face dacã
nu nemuritor, mãcar pãstrãtor în duratã. De fiecare datã
cînd intru în clasã, eu inspir, adicã produc viaþã; iar cînd
ies  expir, adicã produc moarte.
Care este primul lucru pe care-l face un nou-nãscut? El
inspirã. Pentru mine, o nouã clasã îmi aduce o nouã
inspiraþie. Care este ultima acþiune a unui bãtrîn muribund?
Este expiraþia. Pentru mine, fiecare clasã îmi aduce o expiraþie
de lungã duratã. De aceea inspiraþia mea din clasã trebuie
sã fie cît mai adîncã. De aici ºi conºtiinþa mea profesionalã:
inspiraþia produce naºterea, iar expiraþia aduce moartea
clasei mele. În fiecare clipã ba inspir, ba expir. Vreau sã inspir
mai mult, deci locul meu e în clasã ºi cu clasa.
Încerc sã mã observ de la o parte: de fiecare datã dupã
ce expir devin mai calm, mai împãcat; iar cînd inspir, mã
încordez. Deci trãiesc, deci vreau clasã.
M-am nãscut pentru a mã bucura de viaþã, dar numai
de mine depinde dacã o fac sau nu. Îmi pot rata viaþa. Eu
pot sã respir, sã mãnînc, sã îmbãtrînesc, dar aseasta nu va
fi viaþã. Dumnezeu mã iubeºte atît de mult, încît a creat
pentru mine aceastã lume  a creat-o pentru ca eu sã mã
joc, sã cînt, sã dansez..., sã iubesc. Stop! Dar cum sã-i iubesc
pe toþi, iar pe clasa mea  nu? Prin ea ºi cu ea dansez, prin
ea ºi cu ea cînt, prin ea ºi cu ea mã hrãnesc, cu ea ºi prin ea
cad ºi mã ridic, cu ea ºi numai prin ea pot sã iubesc.
Am înþeles: Dumnezeu mi-a dat clasã, fiindcã pot s-o
iubesc. Trãiesc total, intensiv, pãtimaº, inspir ºi expir,
fiindcã clasa mea existã prin Dumnezeu.
Bucuria, fericirea ºi rîsul clasei mele sînt la fel de divine
ca ºi rugãciunea.
Pentru mine clasa mea nu este o închisoare, nu este o
corvoadã, nu este o pedeapsã. Ea este o recompensã, un
premiu. Este timpul meu sã mã bucur ºi ar fi pãcat sã n-o
fac.
• Toþi învãþãtorii lucreazã sub acelaºi acoperiº, dar
nu toþi pot sã-l strãpungã pentru a aduce orizontul.
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• Clasa este cea mai democraticã închisoare, pentru
cã întîi te închide ºi apoi îþi lumineazã calea spre
libertate.
• Dacã o clasã nu are dificultãþi, drumul ei, probabil,
nu duce nicãieri.
• Cînd înþelegi cã clasa ta se aseamãnã cu celelalte,
este bine sã reflectezi pentru a o schimba.
• Dacã ai impresia cã o clasã este rea, atunci încearcã
sã înþelegi cum este cea bunã.
***
Criza culpabilitãþii în învãþãmîntul modern poate fi
numitã moartea transcendenþei din copil. L-am ucis pe
Dumnezeu din copii, pentru a implanta în ei poligamia
pozitivismului ºi relativismului.
Rãul ne vine din Renaºtere: atunci omul a fost declarat
centrul universului, iar Divinitatea  pusã sub talpa lui.
Ideea e preluatã de Iluminism, ca mai apoi sã fie ridicatã pînã
la ideologia ateistã. Din a doua jumãtate a secolului al XIXlea, europeanul ºi-a dat seama cã evacuarea transcendenþei
divine din manualul ºcolar a dus spre demonizarea
generaþiilor care au intrat într-o crizã a culpabilitãþii. S-a
pierdut, în universalitatea omului, capacitatea progresivã
de asumare a vinovãþiei, or, ceea ce spune acelaºi lucru,
indisponibilitatea de a resimþi vina din rãul sãvîrºit.
Modernitatea învãþãmîntului nu face ca un copil sã devinã
progresiv mai bun în raporturile lui cu ceilalþi ºi cu lumea,
ci numai progresiv tolerant la efectele rãului, adicã
autoconciliant. De la copilul nãscut cu aureola Hristicã
aruncãm transcendenþa, pentru a-l face complicele nostru
în a creºte indivizi nonproblematizaþi prin inocenþã. Ridicãm
vinovaþi moderni, care ºtiu sã-ºi ocoleascã greºeala pentru
a scãpa de sentimentul culpabilitãþii. Dincolo de aceastã
misiune educaþionalã, nici o ordine desãvîrºitã, nici o
societate perfectã, nici o utopie încarnatã istoric nu vine sã
întreþinã viitorul flasc al acestei împãcãciuni.
Reformulez: educaþia modernã L-a ucis pe Dumnezeu,
rãpindu-i învãþãcelului meu instanþa judecãþii morale ºi,
odatã cu aceasta, demnitatea vinovãþiei. Ea, demnitatea
vinovãþiei, mi-a fost furatã mie, celui care învaþã; apoi
familiei, celei care creºte; mai apoi societãþii, celei pe care
trebuie s-o slujeºti. Dar cum s-o slujeºti, dacã ea te-a golit
de judecata binelui ºi rãului? Eu, învãþãtorul, crescut în
judecata lui Dumnezeu, ºi educaþia formatã prin principiile
Hristice despre copil, vom creºte o persoanã cu judecatã
ºi responsabilitate uman-duhovniceascã. O persoanã
eticã, a cãrei verticalã duce spre Dumnezeu, cãci abia
judecat de El pot sã mã judec eu însumi.
Exigenþa divinã nu se negociazã. Mã întreb: mai pot fi
moral, eu, învãþãtorul, faþã de cei din clasã în momentul
pierderii simþului de a putea fi vinovat înaintea lor, dacã am
pierdut ruºinea faþã de Dumnezeu? Cine este copilul din
clasã, dacã nu pot face ca deasupra capului sãu sã
strãluceascã exigenþa sublimã ºi adevãrul divin? Mai încape
între mine ºi el culpabilitatea ºi cine va decide: dreptate ori
greºealã? Contagiunea omul în centrul universului a

evacuat transcendenþa din instruire ºi educaþie ºi a antrenat
dupã sine deprecierea mea, a învãþãtorului, ca exponent al
adevãrului. Modernitãþii i-a rãmas doar un pas pînã a-l face
pe copil ba subiect, ba obiect al educaþiei, uitînd (sau poate
ignorînd?!) cã de la începutul începuturilor el este fiu al
divinitãþii. Aºa ºcoala a pierdut prototipul divin. De aici sa iscat imaginea copiilor negativi: copil alienat, copil fãrã
trãsãturi, copil absurd, copil dezafectat, copil pãpuºar, copil
panglicar etc. Am ajuns la pedagogia neantului, a infinitãþii
rele, a prãbuºirii totale, a cãrei identitate e de negãsit. Eu nu
mai sînt omul-pedagog în sediul cãruia circula divinul.
Ca profesionist, sînt dezafectat ºi sufãr de relativism
coerent. Incapabil de a fi vinovat, mã pîndeºte mereu
pericolul de a distruge persoana celuilalt, a elevului, fãrã a
înþelege rãul ca atare. M-am mascat cu o libertate lipsitã de
criterii. Dacã Dumnezeu nu mã judecã, este limpede cã nu
voi permite elevului meu sã mã judece, iar pãcatul meu poate
prolifera la infinit. Nu voi putea sesiza niciodatã culpa faþã
de sine, ºtiind cã în condiþiile în care deasupra sau dincolo
de mine nu existã instanþa supremã pedagogiei: Divinitatea.
***
Dacã n-am icoana mea, nu voi înþelege niciodatã icoana
elevilor din clasa mea. Elevii sînt taine, ei nu pot fi înþeleºi
în afara harului. Ceea ce existã în faþa mea nu-i materie moartã,
inertã, ci fiinþã, viaþã, miºcare, transformare. De la grãuntele
din priviri ori muþimea de piatrã, pînã la foºnetele corpurilor
lor cereºti. Clasa nu trebuie adoratã, ci doar cinstitã.
ªtiu: sînt contemporanul dogmei relativismului spiritual.
De aceea prin istoria literaturii poporului meu, prin istoria
neamului meu, prin istoria profesiunii mele trebuie sã aduc
în clasa mea icoana izbãvitoare. Sãptãmîna patimilor
pentru învãþãceii mei va întîrzia. Clasa mea de elevi ar trebui
sã fie Subiectul suprem al sacralitãþii pedagogice, centrul,
inima iradierii iconare de pretutindeni ºi oricînd, împlinirea
cãutãrilor ºi experienþelor individuale sau colective.
Pedagogia poate deveni ideologie numai atunci cînd
va putea creºte doar oameni virtuoºi. Deci, nicicînd.
Problema mea nu este sã decretez moralitatea, dar, prin
cuvînt, literaturã ºi tradiþie, sã aduc mersul fiecãruia spre
icoana lui de purificare, ca sã se adînceascã în ea, fãcîndo experienþã, trãire autenticã.
Pedagogia vrea multe. Eu însã nu vreau sã aduc în
clasa mea multe, ci mult: sã ajung la icoana fiecãruia dintre
elevii mei. Vederea vine din adîncul icoanei ºi va zbura ca
sãgeata spre sãlaºul viitorului.
Pentru mine clasa este nu numai locul în care apare
prezenþa mea prin cuvînt ºi literaturã, ci ºi locul ascultãrilor,
auzirilor; locul în care se întîlnesc, îºi dau mîna invizibilul
cu vizibilul, vederea cu auzirea.
Clasa trebuie contemplatã pînã începi s-o auzi. Cînd
o priveºti îndelung ºi ea începe sã priveascã în tine.
Înþelegerea conteazã.
A nega clasa înseamnã pînã la urmã a nega icoana ei,
întruparea ei.
Clasa nu este idol, idolatrie. Idolatru pot fi eu.
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Idolatrizînd-o, pot s-o fac un orizont închis, opac, grosier,
întrucît nu mai pot vedea nimic dincolo de ea. De aceea mã
tem: clasa mea poate deveni o lume care colcãie ca niºte
orbeþi. Eu trebuie sã fiu acela care deschide fereastra.
Problema educaþiei autentice în pedagogie constã în
relaþia dintre adevãr ºi adevãrat: educaþia mea poate sã
fie adevãratã, dar sã nu fie în adevãr; pot sã fiu adevãrat
practicînd o erezie ca adevãr al meu, în care cred, dar sã
nu fiu în adevãr; pot sã fiu aºa cum sînt, ºi sînt adevãrat,
dar nu în adevãr. Pot sã persist în eroare didacticã, prostie
educaþionalã, ignoranþã literarã; sã fiu ºovin, sã fiu
antinaþional, sã fiu apolitic, sã fiu antihrist etc.: sînt
adevãrat, dar nu în adevãr.
Întrebarea mea intimã ar fi: cine mai poate deosebi
adevãrul pedagogic de erorarea pedagogicã, autenticitatea educatorului de imposturã, profesionalismul de
meºteºugism, revelaþia profesorului de pudoarea lui,
Dumnezeirea copilului de demonizarea lui?
Paradoxuri sublime: prin pedagogia haristicã rostirea
oribilului, rostirea profanã, cea de toate zilele, înceteazã.
Intri în alt orizont  al Harului, al darului, cãci sacrificarea
prin dãruire nu mai este cuvînt, ci Har.
Pedagogia haristicã poate fi salvarea noastrã de viitor.
E apa vie prin care vom spãla generaþiile noastre de viitor,
pentru a ne vedea chipul în frumuseþea-i originarã. Aºadar,
prin pedagogia haristicã spre adîncul din noi, spre
temeliile noastre, care ne vor lumina calea spre viitor.
Vreau ca pedagogia sã fie conºtiinþa cãderii. O cãdere
din naturã în har, din materialism în idee. Libertatea gîndirii
raþionale sã cadã în suflet. De aici va porni cãderea în
sus, restaurarea pedagogiei atît pe linia materialului, cît
ºi pe linia idealului în vederea refacerii unitãþii dintre
libertatea naturalã ºi harul lãuntric. Aº vrea ca pedagogia
sã facã drumul de la gîndire la revelaþie, de la om la
Dumnezeu. Experienþa pedagogicã a dat înþelepþi, învãþaþi,
cãrturari etc. Experienþa religioasã a dat înþelepþi asceþi ºi
sfinþi. De ce sã nu unificãm aceste experienþe? Sfinþenia
lor ar fi rezultatul ºi punctul de boltã al tuturor valorilor
umane, morale ºi intelectuale. Sfinþenia lor ar face ca elevii
clasei mele sã cadã în sus.
Observ în vocaþia falsã ºi structura neprofesionistã a
orientãrii noastre instructiv-educaþionale o anume
dãdãcealã, tipare ºi o mascatã prudenþã faþã de cei ce îi
creºtem, un fel de blîndeþe necutremurãtoare, încît puþini
dintre ei îºi vor schimba viaþa dupã ce i-a pipãit pedagogia
ºi au primit cuvînt de învãþãturã. Cei mai mulþi vor rãmîne
turiºti ai ºcolii, vizitatori ai claselor. Dar... ce zic? Cîþi nau intrat pentru a trece prin locurile pedagogiei? Au rãmas
însã foarte puþini. De ce? Pentru cã din pedagogie au fãcut
materie, uitînd de intervalul dintre neuroni ºi ombilic. Dar
dacã pedagogiei i s-ar lãcrima o picãturã din Sfinþenia
Muntelui Athos, din calea spre jertfa de înãlþare a
Ierusalimului, Betleemului ºi Nazaretului, din drumul de
trãdare ºi batjocurã în supliciu de la Grãdina Ghetsimani pînã
la Crucea Golgotei? Întreb: cine s-a întors  în pedagogie! 

pe altã cale ca ºi magii de odinioarã? Cine s-a cutremurat
în pedagogie, cine ºi-a scimbat modul de a gîndi în
pedagogie, cine ºi-a schimbat felul de a fi în pedagogie?
Atunci, la ce bun sã treci prin pedagogie dacã rãmîi la nivelul
impresiilor, suvenirurilor, vederilor, pozelor etc.? Atîþia bani,
atîta ostenealã! Atunci cînd neuronul raþiunii munceºte, iar
spiritul nu sporeºte cu nimic, nu meritã. Cãlãtorim cu
raþiunea ºi atîta tot. Dar sã punem început cãlãtoriei noastre
înãuntru. De la cãlãtoria dinãuntru sã încercãm a zãbovi
urcarea pedagogiei la Ierusalim prin Sfînta Scripturã, prin
Sfînta Tradiþie, prin Vieþile Sfinþilor, prin Pateric etc.
Pedagogia tradiþionalã româneascã, gîndirea
teologicã ortodoxã româneascã ºi cea filozoficã
româneascã ar putea sã munceascã întru formarea
pedagogiei haristice româneºti.
Pedagogia ludicã e pînditã de pericolul de a fi coborîtã
(de a decãdea) la nivelul bigotismului, al exaltãrii, al
fundamentalismului încrîncenat ºi al mentalitãþii plebeiene,
în certitudinea orgolioasã ºi siguranþa suspectã sub a cãrei
umbrelã protectoare se vor ascunde mulþi impostori.
Dar pedagogia haristicã ºi ºcoala nu sînt umbrele nici
de soare, nici de ploaie. Ele trebuie sã facã din fiecare dintre
elevii mei nu un nume, ci viaþã, experienþã a Duhului în
numele ei. O trecere a ei din tatã în fiu, din ieri în azi, din azi
în mîine, din mîine în veºnicie. Pedagogia haristicã,
presupun, va înghiþi pustia lumii cu toate deºertãciunile
ei. Vor rãsãri mlãdiþe care o vor salva. Nu se vor retrage din
lume, ci vor atrage lumea în ele, o lume care se va îndrepta
înspre ele ca înspre niºte repere.
Pedagogia haristicã este un dat la care trebuie sã ajungi,
ca ºi la muntele din faþã, pe care vrei sã-l urci. Pedagogia
haristicã cere vocaþie de înãlþare, fiindcã e cãrare de la
pãmînt la cer, e o cãdere în Cer: învãþãtorul haristic cade în
elevii lui pentru a-i ridica. Saltul de la pedagogia
tradiþionalã, modernã, modernistã, postmodernistã, de la
pedagogia dinafarã la pedagogia dinãuntru. Pedagogia sã
devinã un ºir de metanii risipit în pustia istoriei, pentru a
fertiliza deºertul din noi ºi viitorul nostru.
• Lecþia mea nu are temã  are un singur obiectiv:
descãtuºeazã-te, omule!
• Lecþia mea nu are motiv  are un singur obiectiv:
descãtuºeazã-te, omule!
• Lecþia mea nu are subiect  are un singur obiectiv:
descãtuºeazãte-te, omule!
• Lecþia mea nu are scenarii  are un singur obiectiv:
descãtuºeazã-te, omule!
• Lecþia mea nu are strategii  are un singur
obiectiv: descãtuºeazã-te, omule!
• Lecþia mea nu are conþinuturi, metodologii,
tehnologii, finalitãþi  are un singur obiectiv:
descãtuºeazã-te, omule!
• Lecþia mea are un singur personaj, finalizat prin
evaluare, omul descãtuºat.
Ion GÃLUªCÃ,
Liceul Teoretic Mingir, r. Hînceºti
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Portretul profesorului ideal
Cred cã mi-ar fi mult mai uºor sã descriu paradisul, pe
care l-am vãzut doar în vis, decît sã schiþez portretul unui
profesor ideal. ªi atunci am hotãrît sã urmez un joc care
îmi place foarte mult: puzzle.
Rãscolesc în desaga amintirilor ºi gãsesc acolo mai
multe chipuri suprapuse. Cea mai vie rãmîne imaginea
primei învãþãtoare care, fenomenal, ºtia sã trezeascã în
noi, elevii de altãdatã, miracole ascunse, sã ne facã sã
cãutãm adevãruri ºi sensuri necunoscute pînã atunci, sã
ne certe cu noi înºine ca, mai tîrziu, sã ne împace cu toþi
ceilalþi. Poate eram prea mici... Atunci de ce nu pot s-o uit
pe profesoara de matematici? Nu înþeleg nici pînã azi cum
a reuºit aceastã întruchipare a minusului ºi plusului, atît
de colþuroasã aparent, sã mã îndrãgosteascã de o
nesuferitã înºiruire de cifre ºi semne. Îngãduitoare ºi
exigentã, delicatã ºi categoricã, dumneaei transforma
fiecare elev într-un infinit, iar problemele veneau parcã
din viaþã ºi nu din manualul cu file cenuºii. De ce nu am
devenit matematician? Fiindcã în viaþa mea a nãvãlit o
fiinþã imaterialã, pasionatã de Eminescu ºi Blaga:
profesoara de românã de la ªcoala Pedagogicã. A adus
cu sine ore de neuitat, permanent noi ºi captivante, pline
de trãire ºi revoltã. Mã transformam sub ochii doamnei
de la catedrã în Ionuþ Jder ºi ªtefan Gheorghidiu, mã
îndrãgosteam ca Cezara sau sufeream ca Apostol
Bologa... ªi azi îi mulþumesc în gînd pentru iscusinþa cu
care ne fãcea, zi de zi, mai buni.
A urmat facultatea cu numele grele ale dascãlilor ce
au pieptãnat grijuliu firea mea zburlitã de experienþe
timpurii. Am învãþat de la ei ce este perseverenþa, calmul
ºi curajul, am înþeles cã în viaþã orice lucru trebuie fãcut
cu migalã ºi profesionalism, mai ales cel de pedagog, am
cunoscut adevãrata sete de a descoperi ºi învãþa.
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A venit dupã aceasta perioada de activitate propriuzisã. Norocul mi-a hãrãzit colegi de performanþã, ocazii
unice de colaborare cu adevãraþi stãpîni ai meseriei,
oportunitãþi de veritabile descoperiri ºi evoluþii. Bucatã
cu bucatã, imaginea devine completã ºi portretul
profesorului ideal pare desãvîrºit, gata de urmat. Dar ce
dezamãgire! Aceastã imagine rãmîne fãrã viaþã, elementele
sînt împrumutate ºi adunate de-a valma. Atîtea calitãþi ºi
ceva lipseºte! Individualul, probabil. Nu se poate sã creezi
o operã nouã din împrumuturi, trebuie sã-i adaugi o notã
proaspãtã, irepetabilã. Tot ce a fost pînã aici e doar baza,
atît de necesarã, dar vîrful piramidei îl înalþã fiecare dintre
noi. Perechile de ochi ce ne întîlnesc la clasã sînt un ghid,
orice exaltare fireascã a elevilor în faþa necunoscutului,
adus cu grijã, este un indicator, iar profesorul rãmîne un
Sisif care urcã spre culme din nou ºi din nou. ªi nu pentru
cã nu-i ajung puteri din prima, ci pentru cã îºi dã seama
cã fiecare lecþie este o nouã mãnãstire ce cautã o nouã
jertfã. Elevul de ieri nu mai poate fi confundat cu cel de
azi, pe cînd valorile rãmîn neschimbate. A uni veºnicia cu
schimbãrile este poate cea mai grea misiune a ºcolii ºi,
dacã fîntînarul nu-ºi ascute periodic tîrnãcopul, riscã sã
nu mai dea de apã niciodatã. Iar profesorul eficient este
cel care descoperã APA: mii de izvoraºe, mai mari sau mai
mici, care, diriguite cu artã, vor naºte oceanul.
Scriind acest eseu, am ajuns la un adevãr trist:
profesor ideal nu existã! Existã o coloanã a infinitului pe
care ne încolãcim ca o viþã-de-vie ºi cu fiecare verigã
devenim mai viguroºi, iar seva cu care ne împlinim naºte
lãstare ce vor vedea cu adevãrat soarele. Soarele, spunea
Borges, îl vãd doar vulturii, restul îl intuiesc.
Mariana JITARI,
Liceul Spiru Haret, mun. Chiºinãu
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Manualul trebuie sã reprezinte societatea aºa cum
a fost ea, cum este ºi cum trebuie sã fie în viitor.
(R. R. Powell, J. Garcia)
Manualul ºcolar reprezintã o realitate pe larg discutatã
în societatea contemporanã1. Element indispensabil în
cadrul procesului de instruire ºi educaþie2, acceptat în
toate instituþiile de învãþãmînt preuniversitar, manualul
ºcolar este un purtãtor al anumitor valori morale ºi o
ofertã de oportunitãþi pentru învãþare3. Prin intermediul
acestuia societatea transmite cunoºtinþe ºi valori copiilor
cu scopul de a educa cetãþeni integri4.
În secolele XIX-XX manualul ºcolar a devenit un
instrument al statului în promovarea valorilor
caracteristice regimurilor de guvernare: rasial, naþionalist,
socialist etc.5. Manualele din perioada rãzboiului rece, la
fel, au fost puternic influenþate de confruntãrile ideologice
dintre cele douã mari blocuri politico-militare. Astfel, a
apãrut necesitatea de a stopa propagarea urii ºi de a
încuraja susþinerea pãcii ºi a bunei înþelegeri între
popoarele lumii, indiferent de rasã, etnie, religie, culturã
ºi limbã.
Practica internaþionalã acumulatã pe parcursul
secolului XX ne demonstreazã actualitatea ºi importanþa
unor studii analitice privind manualele ºcolare 6.
Asemenea cercetãri faciliteazã atît estimarea nivelului,
calitãþii ºi necesitãþilor sistemelor educaþionale7, cît ºi
excluderea erorilor factologice, prejudecãþilor ºi
stereotipurilor din conþinuturile curriculare8. UNESCO ºi
Consiliul Europei îndeamnã statele lumii sã încurajeze
cooperarea în domeniul elaborãrii manualelor ºcolare
þinînd cont de realitãþile contemporane, sã asigure o
abordare multidimensionalã ºi transparentã a trecutului
sãu cultural în baza cercetãrilor ºtiinþifice9. Iniþiativa
internaþionalã de revizuire a manualelor a fost
transformatã într-o disciplinã ºtiinþificã numitã cercetarea
sau analiza manualelor10.
Analiza manualelor ºcolare este un demers logic, ce
stã la baza criteriilor de selectare, apreciere ºi recomandare

(aprobare) a unui sau altui manual ºi are ca scop
determinarea ºi eliminarea erorilor, abordãrilor
superficiale, distorsiunilor, adversitãþilor ºi prejudecãþilor
din conþinutul lor11. Analiza trebuie sã porneascã de la o
cercetare ºtiinþificã nepãrtinitoare ºi obiectivã12, axatã pe
anumite principii, criterii, metode ºi tehnici. În statele
avansate, cercetãrile au o valoare deosebitã ºi contribuie
esenþial la ridicarea calitãþii manualelor13. Cercetarea
manualelor în Republica Moldova este un domeniu puþin
dezvoltat, dar de perspectivã, cu atît mai mult cu cît este
susþinut de instituþii specializate din Occident, cu o
bogatã experienþã care, de altfel, au contribuit la
elaborarea curriculumului naþional ºi la publicarea primelor
manuale autohtone14.
La nivel mondial, iniþiativa analizei manualelor
aparþine unor organizaþii internaþionale15, în mod special
Ligii Naþiunilor care, dupã Primul Rãzboi Mondial, s-a
adresat cãtre þãrile membre sã constituie comisii pentru
revizuirea manualelor ºcolare, stimulînd procesul de
cooperare, îndeosebi între statele vecine: un exemplu în
acest sens ar fi þãrile din Europa de Nord16. În 1925,
Comitetul Internaþional pentru Cooperare Intelectualã din
cadrul Ligii Naþiunilor a chemat statele lumii sã combatã
xenofobia ºi sã excludã stereotipurile din manualele
ºcolare, iar în anul 1932 a fost adoptatã o rezoluþie privind
dezvoltarea unui model pentru consultãrile internaþionale
în domeniul manualelor ºcolare. Astfel, în 1937 a fost
semnatã, de 26 de state, Declaraþia privind predarea
istoriei (revizuirea manualelor ºcolare)17, care a stimulat
lansarea unui proces de colaborare privind îmbunãtãþirea
conþinuturilor manualelor ºcolare.
Dupã al Doilea Rãzboi Mondial iniþiativa în acest
domeniu a fost preluatã de UNESCO18 ºi de Consiliul
Europei19. În anul 1946, Conferinþa Generalã a UNESCO
a elaborat Programul pentru îmbunãtãþirea manualelor
ºi materialelor de predare ca mijloace de înþelegere
internaþionalã20. Principiile stipulate au fost publicate
ulterior într-un ghid special 21 ºi materializate prin
intermediul unui ºir de proiecte bi- ºi multilaterale,
seminarii, conferinþe, consultãri22 ºi studii23. UNESCO a
reconfirmat în permanenþã interesul major faþã de acest
domeniu prin adoptarea unor declaraþii, recomandãri24 ºi
ghiduri25. În anul 1974, la sesiunea a 18-a a Conferinþei
Generale a fost aprobatã Recomandarea privind
înþelegerea internaþionalã, cooperarea, pacea ºi
educaþia drepturilor omului ºi libertãþilor
fundamentale, actualizatã în anul 1995 prin Declaraþia
ºi Cadrul integrat al Acþiunii privind educaþia pentru
pace, drepturile omului ºi democraþie. Aceastã
declaraþie a stat la baza elaborãrii unui nou set de sugestii
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ºi criterii UNESCO cu privire la dezvoltarea, evaluarea ºi
revizuirea curriculumului, manualelor ºi altor materiale
didactice în învãþãmîntul internaþional cu scopul
promovãrii dimensiunii internaþionale a educaþiei26.
Consiliul Europei, la fel, susþine o activitate
prodigioasã în domeniul reformelor educaþionale ºi
asigurãrii calitãþii manualelor ºcolare prin organizarea
seminariilor, elaborarea unor recomandãri, sugestii,
ghiduri etc.27. În 1949, Adunarea Consultativã a adoptat
Recomandarea privind revizuirea manualelor de istorie
ºi geografie ºi a chemat statele membre sã elaboreze
manuale ºcolare imparþiale. Consultãrile ºi discuþiile între
state au facilitat adoptarea, în anul 1952, a unei Rezoluþii
speciale a Comitetului Miniºtrilor al Consiliului Europei
privind manualele de istorie ºi geografie28, urmatã de ºase
conferinþe europene între 1953 ºi 1958 ºi altele ºase în
perioada 1965-1971. În anii 70 ai secolului XX, Consiliul
Europei a pus accentul pe abordãrile interdisciplinare29.
Interesul faþã de istorie, geografie ºi educaþia civicã a
revenit odatã cu transformãrile politice din Europa de la
finele anilor 90, care au condus la lansarea a douã mari
proiecte: History teaching in the New Europe (Predarea
istoriei în Europa nouã) (1994-1996)30 ºi Learning and
teaching about the history of Europe in 20th century
secondary schools (Învãþarea ºi predarea istoriei
secolului XX în ºcoala generalã) (1997-1999)31. În ultimii
ani, Consiliul Europei acordã o asistenþã deosebitã noilor
state membre prin organizarea de întruniri ºi proiecte
regionale privind reformele curriculare, elaborarea
manualelor ºi a surselor didactice32, inclusiv în Republica
Moldova33. Recomandarea 128334 (1996) ºi Recomandarea
1535 (2001) a Comitetului de Miniºtri sînt unele din ultimele
documente importante promulgate în domeniul predãrii
istoriei în ºcoalã în secolul XXI, care îndeamnã þãrile
Europei la elaborarea unor programe ºi manuale de istorie
de pe poziþii obiective ºi multiperspectivale36.
Constatãm cã manualul ºcolar s-a transformat de-a
lungul istoriei într-o dimensiune internaþionalã37. Deseori,
textele inserate au constituit un subiect de conflict
educaþional ºi politic atît la nivel naþional, cît ºi interstatal,
cum ar fi în cazul relaþiilor între Germania ºi Franþa38,
Germania ºi Polonia39, Germania ºi Olanda40, Japonia ºi
Coreea de Sud41, Japonia ºi China42, Israel ºi Palestina43,
Republica Moldova ºi România etc. Avînd un rol important
1

2

3

4

A. Choppin, Manuels scolaires: Histoire et actualité,
Paris, 1992.
Ph. G. Alrach, Textbooks in comparative context, In: M.
Thomas, (ed.), Educational technology  its creation,
development and cross-cultural transfer, Santa Barbara,
1987, p. 159.
J. T. Guthrie, Learning values from textbooks, In: Journal
of Reading 26, 1983, p. 574-576.
F. Pingel, UNESCO Guidebook on textbook research and
textbook revision, Hannover, 1999, p. 7.

pentru fiecare grup cultural, etnic, religios ºi social,
manualul de istorie a ajuns în secolul XX un subiect al
dezbaterilor politice ºi academice internaþionale. Abordarea
temelor cu caracter controversat ºi prezentarea lor în
manualele ºcolare a stimulat dezvoltarea unei direcþii de
cercetare ºtiinþificã la nivel internaþional. În acest context,
profesorul Georg Eckert din Braunschweig a lansat
iniþiativa de analizã comparativã ºi revizuire a manualelor
ºcolare care, ulterior, s-a realizat într-un institut
independent de cercetãri internaþionale în domeniul
manualelor ºcolare partener al UNESCO ºi al Consiliului
Europei44. În a doua jumãtate a secolului XX Institutul
Georg Eckert a derulat ºi a coordonat un ºir de proiecte
internaþionale în domeniul medierii conflictelor ºi analizei
manualelor de istorie, geografie ºi educaþie civicã45, iar în
anul 1992 a creat, sub auspiciile UNESCO, Reþeaua de
Cercetãri Internaþionale a Manualelor46. Institutul a
publicat numeroase lucrãri ºi monografii, a editat în
perioada 1951-1978 revista Internationales Jarbuch für
Geschichts und Geographieunterricht/International
Yearbook for History and Geograph Teaching, iar din anul
1979 revista Internationale Schulbuchforschung/
International Textbook Research. Totodatã, institutul
dispune de o bibliotecã specializatã cu peste 170.000 mii
de manuale din peste 150 de þãri, cca 70.000 mii volume din
domeniul analizei manualelor ºcolare ºi al didacticii
ºcolare47. Biblioteca are o bazã de date pe suport electronic
despre manuale ºcolare, literaturã ºtiinþificã, periodice,
analize, studii etc. ºi o paginã web foarte bine structuratã48.
În ultimii ani institutul a oferit burse de cercetare multor
specialiºti din Moldova ºi a desfãºurat o serie de seminarii
ºi ateliere de lucru pentru ºi cu participarea autorilor de
manuale din republica noastrã49.
Experienþa Institutului Georg Eckert, precum ºi a altor
organizaþii implicate în analiza manualelor demonstreazã
impactul pozitiv al proiectelor bi- ºi multilaterale. Analiza
internaþionalã a manualelor a devenit astãzi nu doar o formã
de cercetare, dar ºi una de parteneriat internaþional50.
Studiile analitice ºi cercetãrile comparative efectuate de
specialiºti din douã sau mai multe state oferã diverse
posibilitãþi de abordare. Astfel de studii aduc o contribuþie
realã la soluþionarea unor divergenþe interstatale privind
predarea istoriei, geografiei sau a altor discipline ºcolare
cu conþinut controversat51.
5

6

G. Giordano, Twentieth-century textbook wars. A history
of advocacy and opposition, Frankfurt am Main, 2003
(vezi capitolele 2, 3, 4, Textbooks as propaganda  the
nationalistic era; Textbooks as propaganda  the racial
era; Textbooks as propaganda  the gender era; Textbooks
as propaganda  the religious era).
J. A. Clement, Manual for analyzing and selecting
textbooks, Illinois, 1942; A. Banovitch, Lévaluation des
manuels scolaires (Méthodologie et technique), In: Revue
Camerounaise de Pédagogie 4, 1965, p. 83-98; I. Wayne,
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Can history textbooks be analyzed systematically? A
methodological inquiry, Washington D.C., 1971; F. Pingel,
UNESCO Guidebook on textbook research and textbook
revision, Hannover, 1999.
J. Mikk, Textbook: research and writing, Frankfurt am
Main, 2000, p. 9.
F. Pingel, International textbook analysis against different
national/regional backgrounds: theoretical problems and
practical experience, In: Chang Yuan, Liang-Kai Chou,
(eds.), Proceedings of the international conference
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analysis, Council of Europe, 1992, p. 52.
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practical experience, In: Chang Yuan, Liang-Kai Chou,
(eds.), Proceedings of the international conference
methodologies: historical consciousness and history
textbook research, Taiwan, 1998, p. 37-48.
J. S. Chall, S. S. Conard, Textbooks and challenge: the
influence of educational research, In: D. L. Elliott, A.
Woodward, (eds.), Textbooks and schooling in the United
States, NSSE, 1990, p. 68.
General educational reform in Moldova Project, which was
structured into the following components: Curriculum
Development, Textbooks Development, Retraining of the
Teachers and Educational Evaluation. Total cost of the
project, envisaged for 5 years, was about 20 million USD.
UNICEF - Program for Early Individual Development;
Information and documentation centre on childs rights in
Republic of Moldova; Childrens Parliament; Life-skills
education; European Training Foundation - TACIS Project
Reform of the system of education and vocational training
in Moldova; Soros Foundation-Moldova - Early
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Program; Educational modernization program
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books and teacher guides for Life-Skills Education, etc.
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problem of textbooks, In: A handbook for the improvement
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of textbooks and teaching materials as aids to international
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H. Vigander, Mutual revision of history textbooks in the
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Institute of Intellectual Cooperation, In: A handbook for the
improvement of textbooks and teaching materials as aids to
international understanding, UNESCO, Paris, 1949, p. 20.
UNESCO. Bilateral consultations for the improvement
of history textbooks. Educational Studies and Documents
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In: J. Slater, Teaching history in the new Europe, Council
of Europe, Cassel, 1995, p. 25-50.
UNESCO, Looking at the world through textbooks, Docs.
C/9, Paris, 1946.
A handbook for the improvement of textbooks and
teaching materials as aids to international understanding,
UNESCO, Paris, 1949.
Bilateral consultations for the improvement of history
textbooks, Educational Studies, Document no. IV, July,
UNESCO Educational clearing house, Paris, 1953; Report
on the experimental project for the international exchange
and review of history textbooks, UNESCO, Paris, 1970.
J. A. Lauwerys, Les manuels dhistoire et la
compréhension internationale, UNESCO, Paris, 1953;
Multilateral evaluation of history and social studies
teaching material and curricula in the light of the UNESCO
Recommendation concerning education for international
understanding, co-operation and peace and education
relating to human rights and fundamental freedoms, Finish
National Commission for UNESCO, Helsinki, 1983.
UNESCO Criteria for the evaluation of history and social
studies curricula and textbooks approved in the meeting
of January 1980; Recommendation 13 of the Final Report
of the Intergovernmental Conference on Education for
International Understanding, Co-operation and Peace,
UNESCO, April 20, 1983.
A.J. Loveridge, F. Cornelsen, L.J. Lewis, I.M. Terekhov,
(eds.), Preparing a textbook manuscript. A guide for authors
in developing countries, UNESCO, 1970; F. Richaudeau,
Conception et production des manuels scolaires. Guide
pratique, UNESCO, Paris, 1979; J. Boligaugh, et. al.,
Educational development: a practical issue: guidelines for
the preparation, production and distribution, UNESCO,
Paris, 1980; D. Pearce, Textbooks production in developing
countries: some problems of preparation, production and
distribution, UNESCO, Paris, 1982; Textbooks and reading
materials, vol. 2, Outcomes of Regional Seminar, Bangkok,
UNESCO, 1983; Textbooks and reading materials, vol. 3,
Textbook production and utilization in Asia and the Pacific,
Bangkok, UNESCO, 1983; R. Seguin, Programmes et
manuels scolaires: rapport techniques, UNESCO, Paris,
1986; D. Pearce, A guide to planning and administrating
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and revision of curricula, textbooks and other educational
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an international dimension in education: elaborated on
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Guidelines for curriculum and textbook development in
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textbook revising, Strasbourg, Council for Cultural Cooperation of the Council of Europe, 1967; Against bias and
prejudice: the Council of Europes recommendations on
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Europe, Strasbourg, 1995; R. Stradling, The preparation and
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countries in democratic transition, Council of Europe,
Strasbourg, 1997; A. Low-Beer, The Council of Europe and
school history, CC-ED/HIST (98)47; M. Stobart, Fifty years
of European co-operation on history textbooks: The role
and contribution of the Council of Europe, In: Internationale
Schulbuchforschung/International Textbook Research 21,
2, 1999, p. 147-161; The Secretary Generals New Initiative.
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history textbooks, Council of Europe, Strasbourg, 1999.
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international dimension, In: M. W. Apple, L. K. ChristianSmith, (eds.), The politics of the textbook, London, 1991,
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globalizing society, Frankfurt am Main, 2001, p. 39-61.
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Forum oh history textbooks for the 21st century, September
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textbook research  past stagnation and future potential, In:
Curriculum 4, 2, Autumn 1983, p. 14-17.
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DOCENDO DISCIMUS

Recuperarea logopedicã în
condiþii obiºnuite de viaþã

Zinaida NOVOLOACÃ
Centrul de Zi Speranþa

Vorba oamenilor preþuieºte cît viaþa lor.
(Tudor Vianu)
Pentru fiecare dintre noi prima limbã vorbitã este cea
mai importantã ºi cea mai frumoasã. Toþi pãrinþii aºteaptã
cu nerãbdare ca odoraºul lor sã facã primul pas, sã
rosteascã primul cuvînt. Cu regret însã, nu toþi oamenii
au capacitatea de a vorbi.
Vorbirea este crearea formelor logice de gîndire ce
reflectã realitatea obiectivã, esenþa obiectelor, a fenomenelor ºi a raporturilor dintre ele. Limba reprezintã un
fenomen general care existã, se îmbogãþeºte, suferã
schimbãri doar prin actul vorbirii.
Deficienþele de vorbire au la bazã mai multe motive. Unul
dintre ele este lipsa intervenþiei speciale de recuperare
logopedicã, stimularea comunicãrii verbale la timpul potrivit
ºi corect. Nesoluþionarea tulburãrilor de vorbire ºi limbaj
frîneazã dezvoltarea psihofizicã a individului. În consecinþã,
stagnarea duce la o recuperare dificilã ºi puþin eficientã.
În procesul activitãþilor de recuperare logopedicã
membrii familiei trebuie sã fie participanþi activi, deoarece
au o influenþã esenþialã asupra copilului, percepîndu-l ca
pe o persoanã unicã, cu un ritm propriu de creºtere ºi
dezvoltare. Contactul cu cei apropiaþi ºi atitudinea lor faþã
de abilitãþile copilului îi trezesc acestuia interesul,
contribuie la dezvoltarea percepþiei vorbirii.
E bine ca pãrinþii sã cunoascã în ce constã actul
vorbirii  actul prin care omul executã, la comanda

40

sistemului nervos central, miºcãrile necesare, stimulate
de emiterea vocii ºi de atingerea unor suprafeþe ale
organelor de vorbire. Ulterior, de aceastã comandã
depinde ordonarea, programarea vorbirii.
Deficitul de articulare împiedicã realizarea necesitãþilor de a se exprima verbal, ceea ce dezorganizeazã procesul de gîndire, recepþionare ºi transmitere a unui mesaj.
Pentru a înþelege dacã un copil are sau nu dificultãþi
de comunicare, este nevoie sã cunoaºtem evoluþia normalã a vorbirii. Copilul începe sã înveþe a comunica din
momentul în care se naºte  mult mai înainte de a rosti
primele cuvinte. Abilitãþile de comunicare se formeazã
drept consecinþã a contactului zilnic cu oamenii din jur.
Pentru a identifica dificultãþile de comunicare verbalã,
pãrinþii trebuie sã-ºi aminteascã dacã copilul:
• a gîngurit în intervalul de 2-6 luni;
• a manifestat interes faþã de oameni ºi obiecte, a
cãutat contactul vizual la vîrsta de 3-4 luni;
• a ascultat atent vocile ºi a emis diferite cuvinte
lalalizate în intervalul de 8-10 luni;
• a folosit în vorbire propoziþii simple; a ascultat
poveºti, a participat la conversaþii la vîrsta de 3 ani;
Notã: Pînã la vîrsta de 4-5 ani majoritatea dificultãþilor
de pronunþie sînt de naturã fiziologicã (trecãtoare cu
vîrsta), pentru cã aparatul fonator este încã nematurizat.
• a vorbit distinct, formînd fraze ºi participînd la
discuþii, aproximativ de la 4-5 ani.
Ar fi bine ca adulþii sã cunoascã urmãtoarele:
• Atunci cînd sarcina intelectualã depãºeºte
capacitatea copilului, se inhibã, în primul rînd,
vorbirea.
• Dezvoltarea vorbirii ºi a limbajului în limitele
normei se deosebeºte radical la copilul cu
deficienþe de comunicare verbalã.
La persoanele fãrã probleme de comunicare verbalã
actul vorbirii este plãcut, spontan, nu cere eforturi, nu
întîlneºte obstacole. Copilului cu dificultãþi de comunicare

însã cuvîntul îi provoacã o stare emoþionalã negativã.
Datoritã încordãrii nervoase uneori se deregleazã procesul de recepþie, alteori se stopeazã mecanismul vorbirii,
sînt frînate procesele de gîndire ºi înþelegere.
C. Pãunescu a constatat cã la copilul cu bîlbîialã sau
dislalie vorbirea reprezintã cea mai dificilã operaþie,
generîndu-i disconfort chiar ºi atunci cînd tace.
Pentru a uºura starea copilului cu dificultãþi de comunicare verbalã pãrinþii urmeazã sã þinã cont de anumite
condiþii:
• Crearea unei ambianþe favorabile bazatã pe interesele ºi posibilitãþile copilului.
• Crearea confortului necesar dezvoltãrii fizice,
intelectuale; confortului emoþional  încurajare ºi
tact, liniºte, calm, integrate prin joc.
• Respectarea regimului de ocrotire a sistemului
nervos central  corelaþia pozitivã între adulþi ºi
copil, reducerea activitãþilor dinamice înainte de
somn; excluderea vizionãrii emisiunilor televizate
cu conþinut de groazã.
• Organizarea distracþiilor  alternarea activitãþilor
statice cu cele dinamice, în funcþie de starea psihofizicã a copilului; a plimbãrilor la aer liber cu activitãþile de vorbire (oboseala fizicã este preferatã
celei psihice).
Pentru a-l ajuta pe copil sã evolueze fizic, intelectual,
social, emoþional (afectiv) în corelaþie cu vîrsta ºi
ritmul propriu de dezvoltare este necesar ca familia,
educatorii ºi învãþãtorii:
• sã înþeleagã dezvoltarea copilului;
• sã-l observe în diverse situaþii (joc, muncã etc.);
• sã-l respecte ºi sã-i aprecieze ideile;
• sã-l stimuleze în rezolvarea propriilor probleme;
• sã-l încurajeze pentru desfãºurarea diverselor
activitãþi, pentru explorare (cercetare, examinare)
ºi experimentare, prin verbalizarea acþiunilor;
• sã acþioneze ca factor favorizant (ocrotitor), gãsind cãi de a extinde ºi stimula activitãþile prin întrebãri cu rãspuns liber, prin precizarea unor neclaritãþi, prin oferirea de materiale ºi informaþii noi;
• sã încurajeze copilul în a face alegeri conºtiente,
a lua decizii pertinente;
• sã contribuie la înþelegerea cuvîntului prin desen,
modelare, construire, mãsurare, sortare ºi altele;
prin ascultarea, aplicarea ºi experimentarea de idei;
• sã favorizeze dezvoltarea socioafectivã prin
exprimarea sentimentelor; cultivarea respectului
copil-adult, a grijii pentru cei mai mici, bolnavi.
În continuare propunem cîteva exerciþii speciale de
recuperare logopedicã.
În toate cazurile de dificultãþi în comunicare verbalã
sînt binevenite exerciþiile de gimnasticã generalã, de
fortificare a tuturor pãrþilor corpului La antrenarea
muºchilor mari este necesar sã se respecte consecutivitatea poziþiei corpului:

I. În poziþie orizontalã (culcat pe abdomen, apoi pe
spate);
II. În poziþie verticalã (ºezînd, apoi stînd în picioare).
O deosebitã atenþie se acordã activãrii mîinilor ºi
degetelor prin urmãtoarele exerciþii:
• apãsarea pe diferite suprafeþe (moi, zgrunþuroase,
netede, pufoase, tari);
• strîngerea/desfacerea pumnilor (alternativ, concomitent);
• apucarea obiectelor de diferite mãrimi (medii, mari,
mici);
• rotirea mîinii, pumnului;
• imitarea aplaudatului, cîntatului la pian, precum
ºi prin exerciþii de coordonare bimanualã (acþiunea
concomitentã a ambelor mîini): încheierea nasturilor, decuparea, modelarea ºi altele.
În scopul stimulãrii apariþiei naturale (spontane) a
sunetelor se poate apela la masajul activ al cavitãþii bucale.
Se ia în gurã un pesmete (un cubuºor de pîine uscatã cu
muchia de 1 cm) ori o bucãþicã de mãr, morcov, miez de nucã
de aceeaºi dimensiune. Cubuºorul este deplasat cu ajutorul
limbii în diferite direcþii timp de 15 secunde, ulterior acesta
se mestecã bine ºi se înghite. Se adunã cu limba tot ce a
mai rãmas în gurã ºi din nou se înghite. În aºa fel se face ºi
gimnasticã lingualã. Apoi gura se clãteºte energic cu apã.
Sînt de folos ºi exerciþiile speciale:
 clipirea din pleoape;
 umflarea, suptul obrajilor;
 grimase faciale (încreþirea ºi descreþirea frunþii;
imitarea rîsului; tragerea colþului gurii la stînga,
apoi la dreapta; ridicarea ºi coborîrea obrazului
stîng, drept, apoi concomitent etc.);
 împingerea, retragerea maxilarului inferior;
 miºcarea maxilarului inferior în stînga, apoi în
dreapta;
 ridicarea, coborîrea maxilarului inferior;
 imitarea surîsului ºi þuguierea buzelor;
 acoperirea dinþilor superiori cu buza inferioarã ºi
invers;
 suflatul, ºuieratul;
 scoaterea, retragerea limbii;
 limba în formã de sãgeatã, lopatã;
 miºcarea limbii în sus, în jos, lateral;
 împingerea, masarea obrajilor cu limba;
 tropãitul cailor.
Nu mai puþin importantã este respiraþia corectã. În
acest sens, propunem urmãtorul set de exerciþii:
 suflatul în ºerveþel, frunzã, panã, scamã; în apã
cu paiul, fãrã pai etc.;
 umflarea balonului;
 aburirea oglinzii, geamului;
 inspirul, expirul altrenativ pe nas ºi pe gurã cu
pauze stabile;
 pronunþarea prelungã a vocalelor în timpul
expirului;
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 rostirea exclamaþiilor, interjecþiilor (vai! buh! ah!
of! etc.) în timpul expirului.
La aplicarea exerciþiilor de corecþie a pronunþiei (cu
excepþia sunetului r) copilului i se oferã iniþial un model,
dupã care este încurajat sã facã acelaºi lucru. Dacã a fost
rostit corect, sunetul este consolidat prin cuvinte scurte
(din 2-4 sunete). Mai frecvent sunetul este automatizat
în urmãtoarea ordine: la începutul, la sfîrºitul ºi în
interiorul cuvîntului. În continuare cu ajutorul acestor
cuvinte se formeazã enunþuri, se exerseazã aranjarea lor
în propoziþii ºi a propoziþiilor în fraze, texte.
Selectarea cuvîntului potrivit înseamnã nu doar trecerea
lui din vocabularul pasiv în cel activ. Aceasta presupune
complicate procese de consolidare a cuvîntului, de asociere
cu altele, adicã cu cîmpurile semantice (de înþelegere a
sensului) ºi necesitã exerciþii de genul: Eu zic una, tu zici
multe, Eu zic multe, tu zici una, Ce face? Ce fac?, Cum
este? , Cum sînt?, Ce poate fi?, Spune invers
(antonime), Spune altfel (sinonime), Cîte cuvinte am
rostit?, Cîte silabe are cuvîntul? etc.
De o încurajare ºi înþelegere deosebitã are nevoie
copilul care se bîlbîie. Bîlbîiala se manifestã prin pauze
patologice ori repetãri de sunete, silabe, cuvinte.
Copilului cu o astfel de tulburare a limbajului îi este foarte
greu sã-ºi manifeste capacitãþile, aptitudinile. El devine
nervos, neliniºtit, supãrãcios. Treptat se deregleazã
alimentaþia, somnul. Apare nedorinþa de a învãþa ºi de a
frecventa ºcoala. În acest caz, ajutorul adultului este
semnificativ ºi constã în:
• Manifestarea interesului faþã de ceea ce spune
copilul.
• Ascultarea cu atenþie. Copilul trebuie sã perceapã
buna dispoziþie a adultului, sã aibã plãcerea de a
vorbi.
• Neîntreruperea vorbirii. Copilul trebuie sã-ºi
exprime gîndul independent (sã termine propoziþia).
• Neforþarea micuþului de a vorbi în faþa prietenilor,
rudelor, colegilor, dacã el nu vrea.
• Gãsirea momentului potrivit pentru a-i propune
sfaturi privitoare la exprimarea coerentã, fluentã:
 te gîndeºti, inspiri, apoi vorbeºti fãrã grabã;
 dacã s-a exprimat greºit, copilul nu trebuie

certat  oferiþi-i tacticos modelul corect;
 dacã îi vorbiþi copilului, asiguraþi-vã cã el vã
ascultã cu atenþie.
Pãrinþii, educatorii ºi învãþãtorii trebuie sã cunoascã
indicaþiile, contraindicaþiile ºi etapele activitãþii cu copilul
care se bîlbîie.
Indicaþii:
• Primãvara ºi toamna, cîte o lunã, de vorbit în
ºoaptã cu trecerea treptatã la vorbire cu voce tare;
• Persoanele care comunicã cu copilul trebuie sã
vorbeascã coerent, corect, fãrã grabã, sã-l
protejeze de încordãri emoþionale;
• Vizionarea dozatã a emisiunilor televizate (circa de
2-3 ori pe zi a cîte 30 min.);
• Încurajarea copilului de a vorbi lent;
• Interpretarea unor cîntece (independent sau cu
adultul);
• Distragerea copilului în cazul cînd este excitat ºi
vrea sã spunã ceva. I se promite cã va povesti mai
tîrziu;
• La recitarea unei poezii se va face pauzã dupã
fiecare vers, pentru a inspira. Pauza poate fi
accentuatã printr-o uºoarã loviturã cu mîna;
• Efectuarea unor activitãþi manuale cu verbalizare
(contribuie la reglarea ritmului vorbirii);
• Tratament sistematic ºi respectarea regimului de
ocrotire a sistemului nervos central (plimbãri,
somn suficient, alimentare sãnãtoasã).
Contraindicaþii:
• Vizionarea emisiunilor televizate cu conþinut de
groazã, în special seara;
• Vorbirea în exces, intensitatea mãritã a vocii;
• Recitarea exageratã a poeziilor;
• Consumul de cafea, cicolatã, dulciuri, preparate
prãjite, afumate, marinate, conservate.
Etapele activitãþii:
I. Gimnastica respiratorie:
 antrenarea respiraþiei diafragmale (cu
abdomenul);
 antrenarea expiraþiei (aceasta trebuie sã fie mai
lungã decît inspiraþia de 3-4 ori):
a) fãrã evocare;
b) cu evocare (sunet, silabã, cuvînt scurt, cuvînt
lung, propoziþie, frazã);
I. Rostirea concomitentã (cuvinte, propoziþii);
II. Repetarea celor auzite ºi memorizate;
III. Reproducerea de sine stãtãtor prin metoda
conversaþiei, a jocului, în aºa mod încît micuþul
sã nu-ºi fixeze atenþia asupra felului cum vorbeºte.
Exemplu:
• Privind fotografii, imagini, discutaþi despre ele cu
copilul;
• Alcãtuiþi scurte povestioare, ghicitori;
• Rugaþi copilul sã vã aminteascã începutul ori
finalul unei poveºti, povestiri;
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• Propuneþi-i sã corecteze greºeala pe care aþi comiso intenþionat la nararea unei poveºti cunoscute.
Sperãm cã:
• Materialul oferit va constitui o pãrticicã din
suportul activitãþii de recuperare logopedicã
pentru pãrinþi, educatori ºi învãþãtori.
• Nici o persoanã nu va rãmîne pasivã alãturi de
copilul cu dificultãþi de comunicare verbalã.
• Exerciþiile vor fi selectate riguros, potrivit stãrii
copilului, ºi vor fi aplicate sub formã de joc.
• Jocurile-exerciþii vor fi utilizate într-un context
liber, amuzant, în care lucrurile sã se lege logic între
ele, sã aibã sens, evitîndu-se simpla repetare a
sunetelor, cuvintelor, propoziþiilor.
Dezvoltarea vorbirii este de neconceput în afara
antrenãrii sistematice a întregului organism. Recuperarea
logopedicã este cu atît mai eficientã cu cît mai sãnãtos
este copilul, iar sãnãtatea lui depinde de respectarea
regimului zilnic: alimentaþia, activitãþile de intervenþie
logopedicã, pregãtirea temelor, odihna, somnul.
Stimaþi pãrinþi, educatori, învãþãtori, dacã veþi avea o
influenþã pozitivã asupra copilului, îl veþi face sã simtã
necesitatea de a comunica, sã înþeleagã importanþa ºi
frumuseþea limbii pe care o vorbeºte. Încrederea Dvs. în

puterile ºi capacitãþile lui îl vor ajuta sã se dezvolte
multilateral, armonios, sãnãtos.
Aº dori ca acest material informativ sã fie de real folos
persoanelor adulte ºi copiilor în activitatea de recuperare
logopedicã.
Succes!
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Puþin probabil sã existe o desfãtare mai mare decît
cea trezitã de creaþie.
(N. V. Gogol)
În zborul vertiginos al timpului, încercãm uneori sã
oprim clipa, s-o imortalizãm, s-o facem mai luminoasã. Ce
ne ajutã sã alungãm cenuºiul, monotonia ºi rutina vieþii?
Cum sã devinã zilele, activitãþile noastre mai interesante,
mai palpitante, sã lase urme de neuitat ºi sã fie o pistã de
înãlþare spre noi culmi? CREÎND. Doar actul creator, doar
spiritul descãtuºat ne fac sã ne desprindem de la pãmînt,
sã simþim gustul libertãþii ºi al nemãrginirii, cãci Numai
creaþia rãscumpãrã toate suferinþele (L. Blaga).
Capacitatea de a fi creativ ne ajutã sã supravieþuim.

De aceea ar fi anormal sã o evitãm în procesul educativ:
A fi creativ înseamnã a cãlãtori în lumea visului, a rupe
hotarele adevãrului, a face ceva care sã te deosebeascã
de alþii, în care sã pui toatã dragostea. Prin creaþie ne
deschidem inimile, devenim mai buni, mai înþelegãtori ºi
mai visãtori (Svetlana, 16 ani).
Cred cã oamenii au o misiune specialã pe pãmînt. Ei
sînt predestinaþi sã-ºi þeasã pînza vieþii singuri. Creaþia e
necesarã pentru a stabili un echilibru între lumea materialã
ºi cea spiritualã (Elena, 16 ani).
Creativitatea înseamnã a avea imaginaþie ºi a genera
idei sau a da celor vechi un nou conþinut, o nouã valoare,
un nou sens. Creative sînt persoanele care gãsesc soluþii
neobiºnuite, chiar dacã uneori soluþia este una simplã.
Îmi amintesc cã, la o lecþie de românã, elevii notau ideile
în Graficul T. Unul dintre ei nu-ºi gãsea astîmpãr. M-am
apropiat de el, crezînd cã nu a realizat sarcina. Am fost
surprinsã însã sã constat cã el notase ideea, numai cã o
fãcuse prin douã simboluri. Am apreciat spiritul lui creativ,
chiar dacã eram pornitã iniþial sã-l probozesc.
În viziunea elevilor, creaþia este progres: Creaþia e
întîiul pas spre progres ºi perfecþiune, e o alifie a
sufletului, ce face oamenii ºi veacurile nemuritoare. A fi
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creativ înseamnã a fi mereu dispus a fãuri, cãci în fiecare
dintre noi existã o comoarã a sufletului, a gîndirii, ce
adesea rãmîne nedescoperitã (Nicolae, 15 ani).
Creaþia este o necesitate: ...deoarece e hranã pentru
suflet, alinarea ochilor ºi mîngîierea urechilor. Creaþia e
necesarã pentru a lãsa omenirii impresia ta despre frumos
într-o lume care pe zi ce trece se urîþeºte. Creaþia e
necesarã pentru a nu permite sufletului sã leneveascã ºi
sã moarã, pentru ca sã existe sentimente, cãci fãrã
sentimente ne transformãm în roboþi. Creaþia e necesarã,
deoarece prin ea dezvãluim tainele lumii ºi le aprofundãm
(Anatol, 16 ani).
Creaþia este forþã: A crea înseamnã a-þi descãrca
sufletul prin cuvinte care, citite, sã impresioneze ºi sã dea
forþã unei noi generaþii. Creaþia este veºnicã. Ea îþi permite
sã simþi un aer îmbãlsãmat cu univers poetic, te face
gînditor ºi-þi dã aripi pentru un nou început. A fi creativ
înseamnã sã poþi da ce ai mai bun pentru binele tuturor,
pentru a pãtrunde în sufletul misterios al fiecãruia,
fãcîndu-l sã-ºi îndrepte privirea spre modestul tãu gînd,
spre aspiraþiile tale (Violina, 16 ani).
Copiii au multe idei originale, pentru cã intelectul lor
nu este prãfuit de ideile altora. Sã nu le impunem reguli,
sã nu-i facem imitatori sau autori de ºabloane! Principalul
scop al instruirii este sã le permitem elevilor sã descopere
noi perspective, noi orizonturi creînd, sã-ºi foloseascã
fantezia, iscusinþa, abilitãþile, pentru a se descurca mai
tîrziu în labirinturile vieþii.
Creaþia este o lume nouã: A fi creator înseamnã a
fãuri o lume nouã: o poezie, un gînd, o casã  toate
acestea ascund multã strãdanie, ore de lucru ºi multã
dragoste. A crea înseamnã a-þi întruchipa sentimentele
într-o anumitã formã, a-þi oglindi sufletul în ceva material.
Aceastã picãturã ne înaripeazã spre fapte mãreþe. Odatã
ce creezi, desãvîrºeºti lumea la infinit.
A fi creator înseamnã a face ceva util, care ºi peste
mii de ani sã stea ca o stîncã de piatrã la baza unei lumi
trainice. Oare ce este mai divin decît sufletul? Nu gãsesc
nici un rãspuns. Astfel, creaþia este rodul unei stãri de
spirit (Maria, 16 ani).
Creaþia este modernizare: Creaþia e necesarã, pentru
ca noi sã trãim mai bine. Datoritã ei, lumea se
modernizeazã. Creaþia dezvoltã capacitãþile, sporeºte
dorul de real ºi ireal, îndreaptã interesul spre a descoperi
lumi imaginare (Mihaela, 16 ani).
Cu cîtã plãcere copiii vin la orele unde li se solicitã
capacitatea de a crea! Cum divinizeazã ei persoana care
le permite sã-ºi dezvolte gîndirea, cãci creaþia e sãnãtatea
minþii. Cît de utili se simt atunci cînd realizeazã ceva, dau
la ivealã propriile idei, se aduc lumii pe sine, îºi exploreazã
tainiþele sufletului ºi ale minþii: A fi creator înseamnã a fi
puþin mai diferit: a avea alte idei, gînduri, a vedea lumea
cu alþi ochi decît cei din jurul tãu. Fãrã creaþie lumea ar fi
pustie (Irina, 15 ani).
Copiii învaþã mai repede ºi mai eficient dacã li se cere

sã gîndeascã creativ, nu doar sã rãspundã mecanic la
sarcini mecanice.
Ce înseamnã pentru elevi creaþia? Cum vãd ei o
persoanã creativã? Din rãspunsurile lor, am desprins
multiplele faþete ale creaþiei:
Creaþiea este simþire: Creaþia e necesarã, deoarece
fãrã ea nu existã prezent ºi viitor. În decursul vieþii pe
pãmînt omul a tot creat, el fiind tot o creaþie, a lui
Dumnezeu. O adevãratã creaþie este aceea prin care
autorul îºi exprimã trãirile interioare (Nicolae, 16 ani).
Creaþia este armonie: A fi creativ înseamnã a avea o
imaginaþie bogatã, a crea armonia ºi pacea, degajînd
cãldurã pentru cei din jur. A fi creator înseamnã a-þi realiza
visele. Creaþia e necesarã pentru ca oamenii sã-ºi deschidã
sufletele spre ceva nou, pentru a face lumea mai
interesantã. În fiecare lucrare se gãseºte o pãrticicã din
conºtiinþa, raþiunea noastrã ºi, mai ales, din sufletul
nostru, pãrticicã care meritã sã fie descoperitã ºi apreciatã
de ceilalþi. Creaþia e necesarã pentru dezvoltare, pentru
schimbarea lumii în bine (Iuliana, 16 ani).
Creaþia este liniºte: A crea înseamnã a instaura o
liniºte internã, care va putea da naºtere inspiraþiei, pentru
ca în imaginaþie sã aparã ceva frumos, ce neapãrat trebuie
dat la ivealã, ca ºi alþii sã-l poatã admira. Creaþia este
lumina ce face lumea un pic mai clarã (Vlad, 15 ani).
Creaþia e necesarã pentru a face lumea mai
interesantã, pentru a descoperi noi orizonturi ale mediului
în care trãim. Trebuie sã creãm pentru a ne destinde în
momentele dificile din viaþã (Ludmila, 16 ani).
Creaþia este entuziasm: A fi creativ înseamnã a ieºi
uscat din apã, a inventa lucruri ingenioase. Înseamnã a fi
entuziasmat de orice ºi oricine. Se ºtie cã omul creativ
poate sã treacã peste cele mai mari obstacole ale vieþii,
cãci el gãseºte cele mai bizare cãi de ieºire din situaþie
(Cãtãlina, 16 ani).
Creaþia este izolare: A crea înseamnã a lãsa
imaginaþia sã spunã totul pentru tine. Cînd creezi, te
izolezi de restul lumii pentru un timp, îþi faci un loc
propriu, unde poþi rãmîne faþã-n faþã cu gîndurile tale,
acolo unde nu este interzis nimic, unde nu existã hotare,
unde sufletul tãu radiazã de bucurie ºi liniºte, cãci numai
în liniºte ºi calm poþi plãsmui ceva miraculos...
A fi creator înseamnã a putea sã-þi exprimi starea
interioarã pe foaie, pînzã sau piatrã, a fi în armonie cu
propriul Eu. ªi, chiar dacã cei din jur nu te înþeleg, tu rãmîi
fidel creaþiilor tale, þii la ele mai mult ca la orice (Zinaida,
16 ani).
Creativitatea contribuie la învãþarea activã, la
participarea cu interes a elevilor la procesul instructiveducativ: Creator poate fi oricine; nimeni nu este nãscut
fãrã imaginaþie. Cu timpul, dacã doreºti ºi eºti stimulat, îþi
dezvolþi foarte mult imaginaþia (Ana-Maria, 16 ani).
Criteriile creativitãþii, dupã cercetãtorul american
Jackson, sînt noutatea, transformarea, condensarea,
caracterul adecvat. Atunci cînd evaluãm o lucrare

CREAÞIA  OPORTUNITATE A ÎNVÃÞÃRII

44

originalã, sã fim generoºi, sã acceptãm interpretarea datã
de elev unei noþiuni, teorii chiar dacã nu coincide cu
opinia noastrã sau cu cea a autorului vreunui manual.
Creativitatea trebuie salutatã, încurajatã.
Elevii care privesc televizorul ºi se joacã la computer
mai mult decît citesc manifestã mai puþinã creativitate, de
aceea trebuie sã le stimulãm interesul pentru lecturã.
Foarte inventivi sînt copiii care provin din familii unde
pãrinþii încurajeazã ingeniozitatea, independenþa, care nu
sînt excesiv de protectori, care le respectã opinia. Sã nu
uitãm cã la etapa actualã avem numeroase familii
dezintegrate. Pãrinþii lipsesc de acasã, nu comunicã zilnic
cu copiii lor, dar mite sã le încurajeze creativitatea! De
aceea profesorului îi revine o misiune foarte importantã.
Sîntem noi pe deplin conºtienþi de aceastã realitate, de
aceastã imensã responsabilitate? Sã promovãm relaþii
calde, lipsite de stingherealã ºi sîcîire, cãci aceasta îi
va descãtuºa pe copii, le va cultiva libertatea de exprimare.
Oricît de paradoxal ar pãrea, dar ºi condiþiile sociale
nefavorabile pot genera creatori. Sentimentele puternice,
fie ºi negative, impulsioneazã foarte des actul creator. Sînt
cunoscute mediile, uneori total nefavorabile, în care au
trãit mari poeþi, muzicieni, pictori. Solitudinea e propice
creativitãþii.
Uneori, din cauza unor probleme, creativitatea se
estompeazã. Dar e o mare mãiestrie sã învãþãm viitorii
cetãþeni sã pãstreze aprinsã flacãra imaginaþiei ºi sã o
foloseascã în cele mai diverse momente ale vieþii, mai ales
în situaþii dificile. Creativitatea e un izvor care trebuie lãsat
sã curgã mereu, care trebuie curãþat cu multã grijã,
neîncetat, pînã la sfîrºitul vieþii.
Sã nu uitãm cã, de multe ori, un elev cu rezultate foarte
bune la învãþãturã are un nivel scãzut de creativitate.
Mulþimea de teste, stresul, cerinþele sporite ale pãrinþilor
pot inhiba creativitatea. Se cuvine sã ºtim însã cã un copil
nu trebuie sã posede doar cunoºtinþe, date, informaþii,
dar ºi capacitatea de a le aplica într-un mod creator.
Pentru a încuraja creativitatea, le vom da elevilor
destule posibilitãþi de a-ºi imagina, de a recrea anumite
lucruri. De exemplu, cum ar continua ei un text, cum ar
schimba finalul, ce personaje noi ar introduce, ce
întorsãturã neaºteptatã ar lua lucrurile, ce titlu ar
propune etc.
Uneori, elevii foarte creativi ne deranjeazã pe noi,
profesorii: pun întrebãri incomode, sînt nerãbdãtori,
expun tranºant idei care nu ne convin. Dar e bine sã
conºtientizãm faptul cã asemenea elevi ne ajutã sã
excludem ºabloanele, gîndirea ordinarã. Un elev care nu
este de acord cu majoritatea poate trezi disensiuni, el este
privit suspicios. Dar cele mai mari descoperiri au fost
fãcute anume de cei care au pus la indoialã ceea ce alþii
credeau adevãr de netãgãduit.
Elevii vor aprecia foarte mult, pe parcursul vieþii,
profesorii care le-au stimulat creativitatea, le-au apreciat
gîndirea, i-au îndemnat sã persevereze în tot ceea ce era

original. Ei pun mare preþ pe cei care ºtiu sã-i asculte,
sã-i încurajeze sã fie ei înºiºi, sã-ºi manifeste propria
iniþiativã. În aceasta ei vãd misterul vieþii: A crea
înseamnã a face lucruri frumoase, pline de mister. Ghidul
creaþiei este imaginaþia, ceea ce dã naºtere miraculosului.
A fi creativ înseamnã a pune suflet în ceea ce faci
(Mihai, 15 ani).
Sã-i încurajãm sã adreseze întrebãri, sã-ºi exprime
sentimentele în raport cu o operã literarã, cu o bucatã
muzicalã, sã-ºi demonstreze dexteritãþile, sã le sporim
încrederea în sine la fiecare pas. Creaþia e un sprijin în
dezvoltarea noastrã moralã. Ea ne permite sã cunoaºtem
lumea în detalii, ne educã ºi ne face mai puternici
(Alexandru, 16 ani).
Creaþia genereazã un sentiment de mîndrie: Trebuie
sã depunem mari eforturi pentru ca, în cele din urmã, sã
obþinem lucrul dorit ºi sã fim mîndri cã noi sîntem
plãsmuitorii acestuia (Cristina, 16 ani).
A greºi e un mod de a învãþa, deci sã nu criticãm prea
aspru greºelile, cãci elevii nu vor avea curajul sã urce pe
o treaptã superioarã, nu vor progresa.
Creativitatea e un proces complex ºi cere de la noi,
profesorii, multã rãbdare, mãiestrie, înþelegere, înþelepciune ºi creativitate. Revenim la spusele elevilor:
Creînd, îþi poþi cunoaºte abilitãþile, neajunsurile. În
sinea noastrã toþi sîntem niºte creatori, însã uneori nu
arãtãm acest talent, acest dar dumnezeiesc. Creaþia este
necesarã pentru dezvoltarea capacitãþilor. Doar în acest
mod fiecare îºi descoperã universul, lumea în care îºi
gãseºte liniºtea (Dumitru, 16 ani).
Cu ajutorul creaþiei, devenim mai deºtepþi, mai culþi,
ne îmbogãþim vocabularul. Ea este necesarã pentru a ne
dezvolta (Ion, 15 ani).
A crea înseamnã a-þi realiza cele mai ingenioase idei
ºi gînduri, a gãsi calea spre o idee unicã, care persistã în
mintea ta. Îþi pare cã ai fãcut un lucru grandios, deºi uneori
nu este atît de însemnat, dar îþi aduce o bucurie imensã
(Cristian, 16 ani).
A crea înseamnã a fi om. Numai creînd omul poate
sã se afirme ca o fiinþã înzestratã cu capacitãþi sublime
(Mariana, 15 ani).
Vom încheia cu o reflecþie a unui copil de 14 ani, care
demonstreazã cu prisosinþã cît de creativi pot fi elevii:
A crea înseamnã sã-i dai drumul ciocîrliei din sufletul
tãu sã zboare, sã cutreiere necunoscutul, sã ajungã la nori
ºi mai sus! Încîntatã de marele Univers, sã-ºi ia avînt în
tainele cerului, în povestea stelelor.
Creaþia este adierea blîndã a vîntului, imaginaþie,
sãrutul moale ºi parfumat al lunii, îmbrãþiºarea cãlduroasã
a soarelui care îþi dã aripi!
A fi creativ înseamnã sã-þi faci timp sã adaugi picãturi
de avînt sãlbatic personalitãþii tale Creeazã! (Rodica,
14 ani).
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Formarea limbajului medical
prin comunicare
Abstract
In order to facilitate formation of verbalcommunicative abilities to future specialists in the field
of medium medical education, we propose an
applicative approach for the communicative method,
having the following advantages: it is participatory and
Ludmila BOTNARCIUC
interactive; it is most close to medical practicai
Colegiul Naþional de Medicinã ºi Farmaceuticã
communication; it offers possibilities to adapt the
medical language to more adequate situations; it forms
abilities on planning, preparing and training verbal-communicative abilities; it offers possibilities to apply /
integrate knowledge and abilities; it may be used at all special and specialized medical subjects; it prevents the
impediments in communication and the professional failure.
Activitatea medicalã practicã este multisituaþionalã
ºi multiaspectualã, se bazeazã pe profesionalism ºi
cooperare în cadrul echipei medicale ºi necesitã
respectarea principiilor de eficienþã, de soluþionare în timp
util a problemelor de sãnãtate, de integrare
interdisciplinarã, de eticã ºi deontologie medicalã.
Particularitãþile comunicãrii verbale între reprezentanþii
personalului medical, pe de o parte, ºi între personalul
medical ºi populaþie (inclusiv copii de diferite vîrste), pe
de alta, impune utilizarea limbajului medical ºtiinþific sau
profesional (LMP), a celui ºtiinþific de popularizare,
precum ºi a limbajului medical popular.
În scopul facilitãrii procesului de formare a
competenþelor verbal-comunicative studenþilor
mediciniºti, am realizat o cercetare, în baza cãreia
propunem o abordare aplicativã a metodei comunicative.
Metoda are urmãtoarele avantaje:
 este participativã ºi interactivã, maximal apropiatã
de comunicarea practicã medicalã;
 oferã posibilitãþi de adecvare situaþionalã a
limbajului medical;
 formeazã competenþe de proiectare, pregãtire ºi
antrenare a abilitãþilor verbal-comunicative;
 oferã posibilitãþi de aplicare/integrare a
cunoºtinþelor ºi capacitãþilor;
 poate fi utilizatã la toate disciplinele medicale
speciale ºi specializate;
 previne blocajele în comunicare ºi eºecul
profesional.
Avînd în vedere itinerarul formãrii profesionale ºi
activitatea medicalã practicã, precum ºi componentele
comunicãrii (cadrul fizic: timp, loc; cadrul psihologic,
participanþi, finalitãþi: scop, intenþie, rezultat; mesajul ºi
forma acestuia, modul în care se desfãºoarã activitatea
de limbaj, mijloace de comunicare, norme, tipul activitãþii
de limbaj) [Cf D. Hymes, apud 1, p. 159-160], am elaborat
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principalele tipuri de situaþii verbal-comunicative.
Tipuri de situaþii verbal-comunicative
în domeniul medical
I. Dupã secvenþa de formare/perfecþionare
profesionalã:
1. Comunicare didacticã de învãþare/antrenare,
de formare iniþialã.
2. Comunicare practicã de formare continuã:
stagiere, perfecþionare, specializare.
3. Comunicare practicã profesionalã.
II. Dupã scopul/scopurile urmãrit(e):
1. De obþinere a informaþiilor, de a te informa.
2. De transmitere a informaþiilor, de a informa,
educa, preveni.
3. De consiliere.
4. De investigare/cercetare/diagnosticare.
5. De tratament, curativ.
6. Combinate/integrate: 1+2, 1+2+3, 1+2+4,
1+2+5 etc.
III. Dupã obiectivul/obiectivele urmãrit(e), sînt
multiple. De exemplu:
Subiectul: Tuberculoza
Scopul: Profilaxia îmbolnãvirii de tuberculozã
Obiectivul 1: Educarea medicalã a populaþiei
Obiectivul 2: Primovaccinarea antituberculoasã
Obiectivul 3: Revaccinarea cu vaccin BCG
Scopul: Diagnosticul tuberculozei
Obiectivul 1: Colectarea anamnezelor
Obiectivul 2: Examenul obiectiv
Obiectivul 3: Tuberculinodiagnosticul (=Proba
Mantoux).
IV. Dupã forma de comunicare: oralã, în scris, mixtã,
multiaspectualã/integratã  oralã, în scris,
activitate practicã/manualã/instrumentalã.
V. Dupã modurile ºi modalitãþile de comunicare:
Comunicarea oralã: dialogul, monologul,

convorbirea, conversaþia, explicaþia, referatul,
consultarea, lecþia/prelegerea, interviul, chestionarea, colectarea anamnezei, consilierea, discursul, raportul, discuþia, conferinþa.
Comunicarea în scris: algoritmi, ordine/regulamente, chestionarea, raportul, buletinul informativ,
fiºa/cartela medicalã, trimiterile la investigaþii,
registre, profesiograme, scrisori informative,
indicaþii metodice, instrucþiuni directive, referatul,
discursul, agenda.
VI. Dupã nivelul ºi specificul limbajului medical
utilizat:
1. Comunicarea în limbaj medical ºtiinþific.
2. Comunicarea în limbaj medical ºtiinþificopopular ºi popular.
3. Comunicarea cu copiii de diferite vîrste.
VII. Dupã perspectiva comunicãrii:
1. Comunicarea acþionalã (emiþãtor ? receptor):
discursul oral sau scris.
2. Comunicarea interacþionalã (emiþãtor ? receptor): dialogul, discuþia, conversaþia, conferinþa.
3. Comunicarea tranzacþionalã (joc de rol): interviul, consilierea.
Pentru a ilustra aplicativitatea modelului propus,
prezentãm soluþionarea unor cazuri de practicã medicalã
în care pot fi antrenaþi mediciniºtii.
Instrucþiune: Soluþioneazã pozitiv cazul.
Dificultate: Pãrinþii copilului refuzã sã-1 revaccineze
cu vaccin antituberculos.
Proiectarea
1. Comunicare didacticã de învãþare/antrenare/
formare
2. Subiectul: Tuberculoza.
3. Scopul: Profilaxia tuberculozei.
4. Obiectiv: Convingerea pãrinþilor de a imuniza
copilul.
5. Metode ºi procedee de comunicare: dialogul,
explicarea,
traducerea,
tãlmãcirea,
argumentarea/motivarea, convorbirea,
broºuri ºi ghiduri informative, audio/
vizualizarea unui film tematic (dacã dispunem).
6. Comunicarea mixtã: oralã ºi în scris.
7. Comunicarea în limbajul medical popular.
Situaþia nr. 1
Medic de familie
Asistent medic de familie

Pãrinþii
copilului

Ce voi face?  Voi discuta cu pãrinþii argumentat,
demonstrativ/ilustrativ, convingãtor ºi într-un limbaj
accesibil.
Cu ce voi face?  Voi utiliza statistici, articole, pliante,

broºuri ºi ghiduri informative, materiale despre drepturile
copilului, film, fotografii (dacã voi dispune).
Cum voi face?
• Voi invita pãrinþii copilului la CMF sau voi pleca
la domiciliul familiei.
• Voi organiza o discuþie cu ei.
• Voi explica ce fel de boalã este tuberculoza.
• Voi propune/comenta statistici ale morbiditãþii ºi
mortalitãþii prin TBC în Republica Moldova.
• Voi descrie situaþia actualã cu privire la rãspîndirea
tuberculozei în þarã, localitate, voi atenþiona cã pot
fi alãturi oameni infectaþi ºi bolnavi
nediagnosticaþi.
• Voi explica dezavantajele neimunizãrii, voi
enumera riscurile, pericolele, complicaþiile
posibile.
• Voi argumenta parcurgerea întregului ciclu de
imunizare.
• Voi explica avantajele vaccinãrii antituberculoase,
beneficiile imunizãrilor, inofensivitatea vaccinului,
derularea procesului vaccinal ºi postvaccinal.
• Voi propune articole, broºuri, pliante, ghiduri
informative tematice.
• Voi demonstra fotografii, un film tematic (dacã voi
dispune).
• Voi atenþiona asupra responsabilitãþii pãrinþilor
pentru sãnãtatea copilului lor.
• Voi aminti pãrinþilor despre drepturile copilului la
sãnãtate ºi asistenþã medicalã, la protecþie socialã,
la o dezvoltare armonioasã, la o viaþã în siguranþã.
Voi selecta informaþii utile. Voi ordona ideile, voi
elabora argumentele, voi adecva mesajele. Voi descrie
cazuri elocvente.
1. Tuberculoza este o boalã molipsitoare, care se
rãspîndeºte prin aer, praf, scuipat. Este cauzatã
de un microb/bacterie foarte rezistent(ã).
2. Se îmbolnãveºte întreg organismul, dar mai ales
plãmînii.
3. Puteþi fi foarte aproape de un bolnav de TBC ºi
sã nu ºtiþi. Printre rudele Dvs. pot fi oameni
bolnavi!
4. Mai frecvent se îmbolnãvesc copiii sub 3 ani.
5. În caz de orice altã boalã organismul copilului mic
slãbeºte ºi sporeºte pericolul de a se molipsi de
tuberculozã.
6. Copilul se trateazã îndelungat, tratamentul
dureazã luni de zile.
7. Este pericolul sã se dezvolte forme rezistente la
tuberculozã, cînd medicamentele nu au efect, nu
ajutã.
8. Sînt ºi cazuri mortale!
9. Complicaþiile bolii sînt foarte grave, se poate
distruge ºi chiar pierde plãmînul.
10. Copilul se dezvoltã greu, este slãbit, poate sã se
îmbolnãveascã de alte afecþiuni.
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11. Copilul vaccinat este protejat! Chiar dacã vine în
contact cu un bolnav de tuberculozã, riscul de
îmbolnãvire este minim sau lipseºte.
Situaþia nr. 2
Medic infectionist
Asistent medic infectionist

Pãrinþii
copilului

Ce voi face? Dacã va fi nevoie, voi apela la ajutorul
echipei specializate în maladii infecþioase, care va lãrgi
aria de argumente pentru a convinge pãrinþii definitiv.
Cu ce voi face? Statistici, articole, broºuri ºi ghiduri
informative, materiale despre drepturile copilului, film,
fotografii (dacã voi dispune).
Cum voi face?  Sfaturi!
I. Educaþi pãrinþii sã fie responsabili:
 Informaþi despre responsabilitatea de a vaccina
copilul pentru protecþia proprie, dar ºi a celor din
jur. Refuzînd vaccinarea, pãrinþii priveazã copilul
de dreptul de a fi protejat de boli periculoase.
 Comunicaþi pãrinþilor cã doar copilul vaccinat
conform calendarului În vigoare va fi admis la
grãdiniþã ºi la ºcoalã.
II. În caz de refuz:
 Preluaþi discuþia despre necesitatea vaccinãrii cu
fiecare ocazie.
 Aflaþi motivele din care pãrinþii refuzã sau amînã
vaccinarea.
 Identificaþi sursa opiniilor ºi a îngrijorãrii pãrinþilor.
 Ascultaþi cu atenþie, verificaþi dacã aþi înþeles
corect.
 Evaluaþi periodic disponibilitatea ºi dorinþa
pãrinþilor de a vaccina copilul la fiecare vizitã.
 Documentaþi în cartela medicalã a copilului fiecare
refuz de a-l vaccina.
III. Sugestii pentru a avea succes în imunoprofilaxie
A. Pînã la vaccinare:
 Comunicaþi sincer ºi pasionat.
 Rãspundeþi la întrebãri.
 Vorbiþi într-un limbaj clar, înþeles pãrinþilor.
 Insuflaþi încredere.
 Asiguraþi-i cã orice întrebare este binevenitã ºi cã
vor primi rãspunsul.
 Ascultaþi atent.
 Manifestaþi interes.
 Comunicaþi eficient (urmãriþi obþinerea rezultatelor
pozitive).
 Fiþi bine informat, nu neglijaþi detaliile despre
vaccinare ºi vaccinuri.
 Oferiþi informaþii despre vaccinurile moderne
eficiente, sigure, inofensive.
 Informaþi despre riscurile maladiilor în caz de

nevaccinare.
 Informaþi despre prejudiciile aduse sãnãtãþii
copilului, familiei, societãþii.
 Împãrtãºiþi experienþa pozitivã.
 Manifestaþi sprijin personal.
B. În timpul vaccinãrii:
 Adresaþi-vã mamei ºi copilului cu voce calmã, cu
zîmbet, cu afecþiune.
 Rugaþi mama sã þinã copilul în braþe, sã-i
vorbeascã, iar în timpul inoculãrii vaccinului sã-i
arate o jucãrie.
C. Dupã vaccinare:
 Supravegheaþi copilul împreunã cu pãrintele timp
de 30 minute.
 Descrieþi succint reacþiile adverse posibile.
 Explicaþi cum sã procedeze în cazul reacþiilor
adverse.
 Instruiþi pãrinþii sã observe semnele reacþiilor
adverse (temperatura corpului 38 °C ºi mai mult,
plîns neîntrerupt, convulsii).
 Instruiþi pãrinþii cum sã pregãteascã copilul pentru
urmãtoarea vaccinare.
 Informaþi-i despre data urmãtoarei vaccinãri.
 Explicaþi-le importanþa documentãrii actului de
vaccinare ºi pãstrarea fiºei imunizãrilor
preventive.
 Propuneþi materiale informative sau surse
credibile de informaþii.
Concluzii: Calitatea unui act de comunicare depinde
de calitatea ºi pertinenþa codului utilizat, care va fi cu atît
mai eficient cu cît va fi mai adaptat la natura informaþiei
vehiculate, la finalitatea situaþiei ºi la caracteristicile
actorilor implicaþi. Un cod optim pentru o comunicare
este acela care permite cea mai bunã înþelegere a mesajului
transmis. Codul trebuie elaborat întotdeauna în funcþie
de receptor [2, p.25].
REFERINÞE BIBLIOGRAFICE:
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Le rôle des jeux didactiques
dans lenseignement du
français langue étrangère

Colegiul Naþional de Comerþ

Acþiunea nu aduce totdeauna fericire, dar nu
exista fericire fãrã acþiune.
(B. Disraeli)
Jocul, departe de a fi o distracþie, e o concentraþie
a sufletului, un moment de zvîcnire a forþelor.
(G. Cãlinescu)
Le professeur doit savoir comment faire pour que
lapprentissage rime plus souvent avec plaisir pour faire
naître et développer lintérêt et la motivation des élèves,
pour comprendre, par lutilisation de simulation, des
mécanismes complexes pour travailler sur des situations
et des problèmes plus proches de la vie quotidienne, pour
favoriser laction et la réflexion des élèves passifs et des
élèves en difficulté. Le bon professeur doit signaler le
fait que les élèves en difficulté, ils deviennent plus
motivés de participer à ces jeux, de cette façon ils gagnent
lintérêt pour la connaissance du français. Si le professeur
à létape initiale essaye de stimuler linitiative et le désir
de lenfant de participer aux jeux, il se rendra compte que
lélève sera plus actif pendant les cours et il fera avec
plus de plaisir ses devoirs.
Cest sûr que lapprentissage est indissociable de la
notion de plaisir: le plaisir des élèves qui viennent en
classe avec envie de travailler et dêtre bons, la joie de
lenseignant qui constate que ses efforts sont payants, la
satisfaction des parents qui constatent les efforts et les
succès de leurs enfants à lécole. Donc tout le problème
réside dans la mise au point de situations dapprentissage
qui, sans faire aucune concession sur le fond, vont
permettre aux enfants dacquérir savoirs et compétences
de manière plaisante. Il ny a pas de recette miracle ni de
situation modèle, mais le jeu est un outil qui, utilisé à bon
escient et sans démagogie, peut procurer aux élèves comme
à lenseignant le sentiment que lheure qui vient de
sécouler a été vraiment utile à quelque chose.
FONCTIONS ET ATOUTS DU JEU

Le jeu est source de divertissement et de plaisir.
 Il éveille lintérêt des enfants, donc il est source

RÈGLES DOR POUR LA RÉUSSITE DUN JEU
DE RÔLE

 Ne jamais se lancer sans préparation;
 Définir avec les apprenants la situation de
communication;
 Qui sont les personnages (homme, femme, statut
social, profession );
 Où est-ce quils parlent (sur le lieu de travail, dans
un lieu de détente, dans la rue );
 Quand (au moment du réveil, à lheure du
déjeuner, le soir quand ils sont fatigués );
 De quoi ils parlent (échange informel sur le temps
quil fait, dispute avec son conjoint, problème de
travail );
 Avec quel objectif (sinscrire à un cours de
français, présenter la météo à la télévision,
proposer daller boire un café ).
JEU ET ÉDUCATION

Que le jeu soit un facteur de développement du petit
homme ne fait à peu près aucun doute.
Affirmer que le jeu a une potentialité éducative cest
donc être capable de montrer que le jeu est susceptible
dintervenir positivement dans lun des quatre domaines
au moins que donne la définition:
• le développement intellectuel du joueur;
• la formation physique du joueur;
• la formation morale du joueur;
• ladaptation sociale du joueur.
Ce nest pas le jeu qui fait léducation, mais bien
lattitude de ladulte qui donne à jouer aux enfants. La
seule valeur éducative du jeu serait lautonomie, puisque
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de motivation pour létude du FLE.
 Cest un outil efficace dapprentissage,
dapplication des connaissances, cest la
meilleure forme du contrôle.
 Il confronte lenfant à la surprise, à lhumour, à
«lair du temps».
 Il permet de mémoriser plus facilement la matière.
 Il développe limagination et la créativité de
lenfant.
 Il contribue à lorganisation de la pensée.
 Il oblige lenfant à accepter leffort et à
développer les aptitudes de lélève.
 Il incite les enfants à apprendre et les aide à le faire
dune manière intéressante et vivace, bref, en
jouant.
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les enfants sont incités à faire seuls et que le contrôle
nest pas effectué par ladulte, mais par le matériel de jeu.
Le renouvellement et le maintien de la motivation de
lélève restent les objectifs primordiaux de cette action.
Autour de ceux-ci sarticulent lacquisition des savoirs
et le développement des savoir-faire. En amenant lélève
à construire des jeux, on lui permet de sapproprier des
supports et de gérer savoirs et savoir-faire de manière
autonome. Lélève se trouve ainsi au centre de son
apprentissage. De plus, pour jouer, et ce en groupe ou
en classe entière, il faut respecter les règles du jeu,
apprendre à respecter la parole de lautre et lécouter.
Objectifs: entraînement à la lecture, au décryptage
des grilles de compréhension, au questionnement, à la prise de notes et à la reconstitution
de phrases à partir de notes.
1) Les groupes délèves de la classe dispose dun
texte. Ils prennent en note ce qui leur paraît le plus
important. Ensuite ils ont la grille de compréhension. Ils préparent les questions à poser sur
le document.
2) Le professeur ramasse les grilles et les textes
quand les élèves ont terminé leur travail.
3) Puis les élèves sont partagés en deux équipes.
Chaque équipe interroge le groupe délèves ayant
lu le texte.
4) Le professeur complète une grille du jeu au
tableau: il inscrit un rond ou une croix à léquipe
qui obtient une réponse du groupe qui a lu le
document.
5) Quand une équipe a gagné (la 1 ère qui a aligné
trois signes), le professeur distribue les textes et
les grilles. Les élèves remplissent la grille et
vérifient que leurs réponses soient justes.
Objectifs: compréhension orale, prise de notes,
argumentation, éventuellement réflexion sur la
cohérence et travail sur les mots de liaison, les
transitions.
1) Le professeur forme des groupes de 4 élèves.
Chaque équipe désigne un secrétaire et dispose
dun transparent.
2) Chaque groupe reconstitue le plus grand nombre
possible de phrases exactes (mais pas forcément
correctes: cest la compréhension et non lexpression ou la correction grammaticale qui sont visées
ici). Ils peuvent aussi exprimer leur opinion
personnelle. Les phrases sont notées sur le papier.
3) Les phrases sont écrites aux tableau et la classe
engage une discussion sur lexactitude des
phrases: «Je suis daccord / Je ne suis pas
daccord parce que ». Une intervention en
roumain fait perdre un point.
4) Léquipe gagnante est celle qui a le plus grand
nombre de phrases exactes.
5) Les phrases exactes sont corrigées puis notées

dans les cahiers. La trace écrite est ainsi
entièrement élaborée par les élèves.
6) Il est aussi possible de demander à ce que les
phrases soient rangées dans lordre chronologique ou classées en fonction de leur importance.
7) Une fois ce classement effectué, on laisse un trou
entre les phrases pour inviter les élèves à écrire
un mot ou une phrase liaison.
Les jeux en équipe sont bien accueillis. De plus
certains des élèves les plus faibles se trouvant dans des
équipes gagnantes se sentent valorisés. La communication
est plus authentique et variée. On verra des élèves désireux
de ne pas faire perdre leur équipe développer des
stratégies de compensation, de reformulation
Lenseignant joue le rôle darbitre. La réalisation du
jeux permet de mettre à jour des qualités de conception,
dorganisation et dinvention, mais aussi dexpression,
bien souvent insoupçonnées. Il est impératif que les
règles soient très claires avant que le jeu commence:
exiger par exemple que le même élève ne soit pas interrogé
deux fois dans le jeu, ou définir si les autres membres
dune même équipe ont le droit ou non «daider», de
souffler des réponses et dans quelles circonstances, ou
définir au bout de combien de temps on est en droit de
déclarer quun élève ne connaît pas la réponse. En jouant
lenfant sexprime véritablement par le jeu et nous
pouvons, en lobservant, avoir des indices sur ce qui se
passe dans son esprit; le jeu est son langage secret qui
nous dévoile une part de ses émotions, de ses difficultés
et de ses préoccupations.
À présent les enseignants mettent laccent sur les
technologies modernes parmi lesquelles:
a) le jeu de rôle;
b) la simulation;
c) la dramatisation.
De plus en plus les professeurs utilisent la forme
dactivité: le travail du groupe.
AVANTAGES DU TRAVAIL DU GROUPE

Ils sont multiples et dabord dordre pratique. On peut
considérer que, globalement, le temps à la disposition du
groupe classe est multiplié par autant de fois quil y a de
groupes dans la classe, du moins du point de vue du
temps de communication à la disposition de chacun. En
autre, la communication étant réelle chacun parle en son
propre nom et en assumant son rôle  le travail de
groupe est un facteur sociolinguistique qui contribue
directement à lapprentissage de la langue comme il a
été défini, même sil est inévitable que cette
communication se fasse partiellement en langue
maternelle. Il importe ici que le professeur assure, par
ses explications, ladhésion du groupe à ce mode de
travail, sur la base dune claire compréhension des
avantages pour production en langue étrangère. En
effet, le travail de groupe a la fonction de remplacer le
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discours de lélève dans une interaction sociale en vue
dune tâche à réaliser où dun but à atteindre.
De plus le travail de groupe présente des avantages
psychologiques reconnus, tels que lincitation mutuelle,
un feedback multiple et toutes autres formes dinteraction
qui font quon résout volontiers à plusieurs une tâche
pour laquelle on est moins armé et moins motivé si on
est seul.
On terminera sur les avantages linguistiques
proprement dits du travail de groupe: chaque membre est
personne-ressource pour tous les autres y compris au
plan de la production et de la correction orale et écrites,
ce qui représente une bonne façon damener les élèves à
recourir à dautres sources de savoir que le professeur
de langue. La seule limite du travail de groupe au plan de
lapprentissage réside dans limpossibilité dassurer, au
sein du groupe, la totalités des opérations de
conceptualisation ainsi que certains apprentissages
psychomoteurs, lorsquils exigent des modèles, des
activités et un contrôle individuels.
Exercices de créativité et de simulation. Il y a deux

grandes catégories dactivités qui ont en commun de
mettre en jeu laffectivité et limagination, de donner à
lapprenant locuteur loccasion de parler pour exprimer
certains aspects de sa personnalité, bref, de
communiquer pour le plaisir»
Force est de constater que cest en jouant que
lenfant acquiert des habiletés intellectuelles et devient
compétent à des niveaux de plus en plus élaborés à
mesure de son développement. Ce nest pas facile de
comprendre le monde pour un petit homme; cest par le
jeu quil tente den résoudre les énigmes et de sy
adapter. Ainsi, le jeu aide lenfant à analyser le monde, à
surmonter ses difficultés, à mûrir ses problèmes affectifs
et à devenir sociable. Pendant le cours de français lélève
peut jouer le rôle du médecin, du facteur, du vendeur, du
professeur, il vit dune manière intense et symbolique son
assimilation à limage des hommes, ses multiples
possibilités et facilite ses rapports inconscients avec la
société dans laquelle il devra sinsérer. Jouer ces rôles
cela veut dire apprendre et utiliser dans son langage le
vocabulaire appris pendant plusieurs leçons.

Rodica MORARU
Direcþia pentru Protecþia Drepturilor Copilului, mun. Chiºinãu

Problema persoanelor cu handicap  o categorie a
populaþiei cu o poziþie evident dezavantajatã faþã de alte
categorii, este una majorã ºi poate fi soluþionatã numai
prin efortul comun al tuturor oamenilor de bunã credinþã.
Gradul de civilizare a societãþii este determinat, în mare
mãsurã, de atitudinea faþã de aceste persoane; crearea
condiþiilor pentru adaptarea lor socioprofesionalã
constituie un obiectiv principal al oricãrui stat ºi al
comunitãþii mondiale în general.
Ca fiinþã socialã, omul este dependent de ceilalþi
oameni. Aceastã dependenþã înseamnã, de fapt, ajutor,
posibilitatea de a comunica ºi coopera ºi dã naºtere
sentimentului de apartenenþã ºi solidaritate umanã,
precum ºi sentimentului de securitate.
Din categoria copiilor cu cerinþe educative speciale
fac parte atît copiii cu deficienþe propriu-zise  cu cerinþe
speciale multiple, inclusiv educative, cît ºi copiii fãrã

deficienþe, dar care prezintã manifestãri stabile de
inadaptare la exigenþele ºcolii:
 copii cu deficienþe senzoriale  vizuale, auditive,
locomotorii etc.;
 copii cu deficienþe mentale;
 copii cu tulburãri afective (emoþionale);
 copii cu handicap asociat.
Oameni cu deficienþe întîlnim pretutindeni.
Perceperea lor socialã nu este întotdeauna constantã, ea
variazã de la o societate la alta, furnizînd semnificaþii
diferite, în funcþie de culturã ºi valorile promovate. În
antichitate se considera cã Homer cel orb vede ce nu vãd
ºi nu înþeleg ceilalþi. Despre evanghelicul orb din naºtere,
vindecat, Iisus Hristos spune cã astfel se aratã creaþiile
lui Dumnezeu. Evul Mediu este marcat de ideea cã
deficienþele umane reprezintã un semn de ales al lui
Dumnezeu sau de posedat de diavol, pedepse pentru
pãcatele sãvîrºite, semne ale alegerii sau ale
pedepsirii. În cultura din epoca modernã repulsia faþã
de persoanele cu dizabilitãþi este atît de mare, încît om ºi
minune sînt izgoniþi deopotrivã la periferia lumii, dacã
lumea are aºa ceva. Principiul separãrii oamenilor cu
deficienþe de restul societãþii exprima, pe de o parte, frica
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de contaminare, iar, pe de alta, un mod de a-ºi transfera
propriile eºecuri sociale, politice, economice asupra celor
ce nu aveau cum sã se apere de asemenea acuzaþii. În
cadrul societãþii contemporane ce promoveazã valori ale
succesului individual ºi realizãrilor personale, deficienþa
reprezintã un dezastru, o nenorocire, o tragedie
personalã.
Ce se crede despre persoanele cu deficienþe? Mulþi
manifestã reticenþã faþã de aceºti indivizi, deoarece au o
concepþie greºitã, nefondatã despre ei. Dar ºi ei sînt
oameni ca toþi ceilalþi: unii dependenþi, alþii independenþi;
unii bogaþi, alþii sãraci; unii graºi, alþii slabi, unii lideri,
alþii persoane obiºnuite etc. Ca oricine dintre noi, ei sînt
produsul unic al ereditãþii lor, al mediului ºi sînt indivizi.
Însã ºi persoanele deficiente, la rîndul lor, au douã pãreri
în ceea ce priveºte impedimentul lor: unele îl considerã
un dezastru, iar altele un simplu inconvenient.
Existã mai multe perspective de abordare a
handicapului ce se concretizeazã în diferite definiþii sau
modele:
1. Modelul medical. Handicapul este definit ca o
boalã cronicã.
2. Modelul economic. Pe baza definiþiei medicale, se
considerã cã persoanele cu handicap sînt
incapabile a munci sau a se deplasa, deci sînt
neproductive sau mai puþin productive.
Handicapul este, aºadar, o boalã economicã.
3. Modelul limitãrii funcþionale. Handicapul este
deficienþã severã, cronicã, proprie persoanei care
îndeplineºte urmãtoarele condiþii:
 manifestã o deficienþã mentalã sau fizicã sau
o combinaþie de deficienþe mentale ºi fizice;
 se manifestã înainte de vîrsta de 22 de ani;
 pare a continua fãrã a preciza vreo limitã;
 reflectã nevoia persoanei de îngrijire,
tratament sau alte forme de servicii (de tip
special, interdisciplinar sau general) pentru o
perioadã îndelungatã sau pentru toatã viaþa,
concepute ºi aplicate în mod individual.
4. Modelul psihosocial raporteazã handicapul la
societate. Problema handicapului este plasatã la
interacþiunea dintre persoane ºi diferitele
segmente ale sistemului social. Adaptarea nu mai
este unilateralã, nu mai aparþine doar persoanei.
Din ce în ce mai mult, societatea este cea care trebuie sã se adapteze la persoanele care o compun.
Anul 1981 a fost declarat Anul Internaþional al
Persoanelor Handicapate, scopul lui fiind de a ajuta
aceastã categorie de indivizi sã se adapteze din punct de
vedere fizic ºi psihic la societate, pentru cã, de fapt,
problema realã nu este a lor, ci a societãþii, ºi anume: cît
de dispusã este aceasta sã-ºi schimbe propriile metode
ºi aºteptãri privind integrarea celor cu dizabilitãþi.
UPIAS (Union of Physically Impaired Against
Segregation) în Programul Fundamental Principles of

Disability, publicat la Londra în 1976, precizeazã cã
handicapaþii înºisi, teoretizînd asupra propriei lor condiþii
în societate, fac distincþia dintre deficienþa fizicã ºi
situaþia socialã a celor cu astfel de deficienþe,
numitã incapacitate (disability).
Deficienþa fizicã este denumitã ca lipsã totalã sau
parþialã a unui membru al corpului sau ca deformare a unui
membru, a organismului sau a întregului mecanism al
corpului.
Incapacitatea fizicã înseamnã dezavantaj sau
restricþie în activitate, datoritã unei organizaþii sociale ce
nu ia în seamã (sau nu o face suficient) persoanele cu
deficienþã fizicã, excluzîndu-le din aria activitãþilor sociale.
Concluzia UPIAS este foarte clarã: incapacitatea sau
handicapul fizic reprezintã o formã particularã a opresiunii
sociale.
Între cele douã puncte de vedere prezentate existã o
diferenþã semnificativã, deºi poziþia teoreticã de pe care
sînt formulate este în principal aceeaºi:
a) Shearer considerã cã societatea trebuie sã vrea ºi
sã facã ceva pentru oamenii cu handicap;
b) UPIAS opineazã cã ei înºiºi trebuie sã lupte
pentru a obþine/impune ceea ce doresc.
De aici rezultã consecinþele pentru întregul personal
care activeazã în acest domeniu, în sensul în care este
pus în situaþia de a opta între:
 a lucra pentru persoane cu handicap;
 a lucra cu persoane cu handicap.
Integrarea socialã în mediul de viaþã
Recunoscînd faptul cã orice proces de readaptare a
unei persoane handicapate ar trebui sã þinã cont de
acþiuni ce favorizeazã autonomia sa personalã ºi/sau îi
asigurã independenþa economicã ºi integrarea socialã,
trebuie implementate ºi dezvoltate programe, mãsuri
individuale ºi colective care sã promoveze independenþa
personalã, care sã-i permitã a duce o viaþã cît mai normalã
ºi completã posibil, ceea ce include dreptul de a fi diferit.
Readaptarea totalã presupune un ansamblu de mãsuri
fundamentale ºi complementare, dispoziþii, servicii de
facilitare care ar putea garanta accesibilitatea la confortul
fizic ºi psihologic. Ajustarea mobilierului, amenajãrilor ºi
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instalaþiilor sportive, accesului în clãdiri, transportului ºi
comunicaþiilor; activitãþile culturale, timpul liber ºi
vacanþele trebuie sã constituie factori ce contribuie la
realizarea obiectivelor readaptãrii. Este important ºi
dezirabil a determina participarea, în mãsura posibilitãþii,
a persoanelor handicapate ºi a organizaþiilor care le
reprezintã la toate nivelurile de elaborare a acestor
politici.
Legislaþia trebuie sã þinã cont de drepturile
persoanelor cu dizabilitãþi ºi sã favorizeze participarea lor
la viaþa civilã. Dacã acestea nu sînt în stare sã-ºi exercite
deplin drepturile de cetãþean, trebuie ajutate sã se implice,
asigurîndu-le suportul adecvat ºi aplicînd mãsurile
necesare.
Accesul la informaþie este cheia unei vieþi autonome.
Profesioniºtii trebuie sã informeze asupra tuturor
aspectelor vieþii, iar persoanele handicapate trebuie sã
beneficieze de aceastã informaþie.
Dacã natura, gravitatea handicapului sau vîrsta
persoanei nu permit reconversia sa personalã, chiar în
atelier protejat, la domiciliu sau în centre de muncã, trebuie
prevãzute ocupaþii cu caracter social sau cultural.
Toate mãsurile trebuie sã vizeze asigurarea
persoanelor handicapate, în special a persoanelor cu
handicapuri mentale, condiþii de viaþã care sã le permitã
dezvoltarea normalã.
SOCIALIZAREA ÎN FAMILIE

Copilul cu cerinþe educative speciale se adapteazã
greu la relaþiile interpersonale, de aceea pãrinþii trebuie
sã joace rolul de tampon, de mediator între acesta ºi
persoanele strãine. Uneori ei dramatizeazã reacþiile
inadecvate ale unei persoane strãine, identificînd o falsã
rea intenþie într-un gest nevinovat. Alteori, ei neagã ceea
ce percepe copilul privind propria deficienþã, insistã pe
ipocrizia persoanelor din anturaj, cultivîndu-i acestuia
convingerea cã lumea în care trãieºte este rea.
Pe de altã parte, unii pãrinþi refuzã sã þinã cont de
dificultãþile sociale determinate de deficienþã. Ei îi
împiedicã pe copii sã înþeleagã ºi sã accepte toate
aspectele legate de propria deficienþã.
Rolul de mediator, reacþiile pãrinþilor în faþa unui copil
cu deficienþã capãtã o importanþã majorã. Reacþii ca
supraprotecþie, acceptare, negare sau respingere au
determinat gruparea pãrinþilor în urmãtoarele categorii:
 echilibraþi;
 indiferenþi;
 exageraþi;
 autoritari (rigizi);
 inconsecvenþi.
Pãrinþi echilibraþi. Caracteristica acestei familii
constã în realismul cu care membrii ei privesc situaþia. Ei
ajung rapid în stadiul de acceptare, se maturizeazã ºi
pornesc la acþiune, îºi organizeazã viaþa în aºa fel încît sã
acorde atenþie copilului cu nevoi speciale. În funcþie de

diagnostic ºi de prognostic, pãrinþii vor gãsi resursele
necesare pentru a-l ajuta pe cel mic singuri sau cu
susþinerea celorlalþi membri ai familiei.
Pãrinþii ºtiu ce este necesar; cînd ºi cum trebuie oferit;
ce, cum ºi cît de mult i se poate cere copilului cu nevoi
speciale. Aceste reguli constituie un adevãrat ghid al
comportamentului faþã de copil.
Pãrinþii unui copil cu deficienþã îndeplinesc teoretic
aceeaºi funcþie ca ºi pãrinþii unui copil sãnãtos. Ei trebuie
sã rãmînã, în primul rînd, pãrinþi. În cazul unui copil surd,
paralizat aceºtia sînt conºtienþi de faptul cã nu pot face
nimic pentru a-i ameliora starea sãnãtãþii. Respectiva
atitudine aparþine pãrinþilor echilibraþi care privesc toate
problemele cu calm, ei avînd un rol important în medierea
relaþiei dintre copil ºi mediul exterior, în menþinerea unui
climat de toleranþã ºi de egalitate în sînul familiei ºi în
societate.
Un copil cu deficienþã, chiar dacã este susþinut, are
probleme legate de comportamentul natural în faþa unei
persoane strãine. În acest caz, pãrinþii exercitã rolul de
mediator între douã persoane, intervenþie ce permite
depãºirea jenei ºi tensiunilor care pot apãrea în cadrul
relaþiilor interpersonale. Rolul de mediator este uºor de
îndeplinit de cãtre pãrinþii echilibraþi, care abordeazã totul
cu calm.
În cadrul unei familii echilibrate copilul cu deficienþã
are drepturi ºi obligaþii egale, este ca toatã lumea.
Dacã se simte egal în familie, el va ajunge sã se simtã
egal ºi în societate. Practic, familia reprezintã un
laborator în care copilului cu deficienþã i se oferã
oportunitatea de a-ºi gãsi locul ºi de a se obiºnui cu
situaþia în care se aflã. El trebuie sã se regãseascã pe
acelaºi plan afectiv cu fraþii ºi surorile sale, sã nu
monopolizeze dragostea pãrinþilor, chiar dacã are nevoie
de o atenþie ºi de o îngrijire suplimentarã. În acest
context, copilul se dezvoltã în armonie cu cei din
anturajul sãu, care-i acceptã dificultãþile.
Familia impune copilului unele restricþii, încurajeazã
implicarea lui în activitãþile gospodãreºti ºi, mai ales, în
cele de autoîngrijire, stimuleazã abilitãþile lui fizice ºi
sociale. O persoanã cu deficienþã are nevoie de a fi
recunoscutã pentru ceea ce este ºi aºa cum este.
Pãrinþii echilibraþi sînt temperaþi, stãpîniþi, îºi manifestã
frecvent dragostea. Cãldura implicã deschidere cãtre cei
din jur, plãcere, atenþie, tandreþe, ataºament. Ei zîmbesc
des, îºi încurajeazã copiii fãrã a folosi critici, pedepse,
ameninþãri. De aceea, copiii, la rîndul lor, vor fi atenþi,
prietenoºi, cooperanþi ºi stabili emoþional.
Pãrinþii indiferenþi reacþioneazã prin hipoprotecþie,
nepãsare, dezinteres  atitudine condiþionatã de lipsã de
afecþiune, suprasolicitare din partea copilului, respingere.
Lipsa de afecþiune  pãrinþii demonstreazã
indiferenþã, lipsã de dragoste, de îngrijire. De regulã,
asemenea pãrinþi sînt reci, ostili, îºi ceartã nemotivat
copilul, îl pedepsesc sau îl ignorã. În familie au loc certuri
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frecvente, iar copilul este antrenat în disputele dintre
adulþi.
O altã categorie de pãrinþi lipsiþi de afecþiune sînt cei
care nu pot accepta sacrificarea vieþii profesionale.
Copilul cu deficienþã se confruntã cu numeroase
probleme pe care nu le poate depãºi sau compensa. Dacã
nu este ajutat sã le surmonteze, survine eºecul.
Sentimentul de inferioritate datorat nereuºitei este trãit
intens, devenind traumatizant. Ca urmare, deseori, copilul
renunþã la efort, deoarece nu are o satisfacþie
mobilizatoare ºi recurge la soluþii uºoare sau la abandon
ºcolar.
Suprasolicitarea copilului apare atunci cînd pãrinþii
nu þin seama de posibilitãþile lui reale, au o reacþie de
negare a problemelor. Ei considerã copilul ca toatã
lumea ºi îi cer rezultate asemãnãtoare celor ale fraþilor ºi
surorilor sãnãtoase. În acest caz, suprasolicitarea se
soldeazã cu insuccese demoralizatoare.
În situaþia eºecului, pãrinþii reactioneazã prin
reproºuri ºi chiar pedepse repetate care duc la apariþia
sentimentului de neputinþã, incapacitate ºi inutilitatea
efortului.
Respingerea este o altã modalitate de hipoprotecþie.
Copilul cu deficienþã este mereu comparat cu fraþii ºi
surorile sãnãtoase ºi ridiculizat. Pãrinþii se detaºeazã
emoþional de el, dar îi asigurã o îngrijire corespunzãtoare.
Atitudinea de respingere se manifestã mai mult sau mai
puþin deschis, sub forma negãrii oricãrei calitãþi sau valori
a copilului, care este permanent ignorat. Aceste situaþii
sînt frecvente atunci cînd copilul nu a fost dorit, pãrinþii
considerînd cã nu au faþã de el nici un fel de obligaþii,
declinîndu-ºi responsabilitatea chiar ºi în faþa legii.

Pãrinþii exageraþi. Cea mai încetãþenitã atitudine,
demonstratã mai ales de mame, este supraprotecþia, o
sursã de dependenþã, un comportament ce împiedicã
copilul sã-ºi dezvolte propriul control, spiritul de iniþiativã
ºi respectul de sine. Supraprotecþia este un element nociv,
generînd negaþii atît din partea pãrinþilor, cît ºi din partea
copiilor. Adulþii care se simt vinovaþi devin exagerat de
atenþi, transformînd copilul într-un individ dependent ºi
solicitant pentru familie. Aceastã permanentã solicitare
genereazã reacþii de nemulþumire ºi ostilitate din partea
pãrinþilor, reacþii care-l fac pe copil sã devinã nesigur.
Pentru copiii cu deficienþe situaþia datã este foarte dificilã,
întrucît ei nu beneficiazã de un regim care sã-i stimuleze
ºi sã-i antreneze în activitãþile casnice.
Pãrinþii din aceastã categorie vor reuºi marea
performanþã de a creºte un copil singuratic, lipsit de
posibilitatea de a-ºi manifesta propria personalitate care,
confruntîndu-se cu greutãþile vieþii, nu va fi capabil sã le
facã faþã, deoarece nu a achiziþionat instrumentele cu
ajutorul cãrora sã acþioneze ºi sã se apere.
Pãrinþii autoritari  acest tip de reacþie este ºi ea o
formã de hiperprotecþie a pãrinþilor cu voinþã puternicã,
care îºi controleazã copiii într-o manierã dictatorialã,
stabilind reguli ce trebuie respectate necondiþionat.
Copilul este transformat într-o marionetã, este dirijat
permanent, nu are voie sã îºi asume rãspunderi ºi
iniþiative, i se pretinde sã facã numai ce, cît ºi cum i se
spune. Un astfel de comportament are efecte negative,
deoarece copilului i se anuleazã capacitatea de decizie ºi
acþiune.
O formã particularã de atitudine autoritarã apare în
relaþia dintre pãrinþi ºi adolescenþi. Pãrinþii continuã sã îi
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INTEGRAREA ªCOLARÃ

ªcoala este, de asemenea, un mediu important de
socializare. Formele de inserþie a copiilor cu cerinþe
educative speciale pot fi urmãtoarele: clase diferenþiate,
integrate în structurile ºcolii obiºnuite, grupuri de cîte doitrei copii deficienþi incluºi în clase obiºnuite, integrarea
individualã. Integrarea ºcolarã vizeazã: atitudinea
favorabilã a elevului faþã de ºcoala pe care o urmeazã;
condiþia psihicã în care acþiunile instructiv-educative
devin accesibile; consolidarea unei motivaþii puternice
care susþine efortul copilului de învãþare; acceptarea
copilului sau a tînãrului ca partener în acþiunile
desfãºurate pentru educaþia sa; corespondenþa totalã
între solicitãrile formulate de ºcoalã ºi posibilitãþile
copilului de a le satisface; existenþa unor randamente la
învãþãturã ºi în plan comportamental considerate normale
prin raportarea la posibilitãþile copilului sau la cerinþele
ºcolare.
Copilul cu tulburãri de comportament aparþine, de
obicei, grupului de elevi slabi sau indisciplinaþi, el
încãlcînd deseori regulamentul ºcolar ºi normele socialmorale, fiind mereu sancþionat. Din asemenea motive,
acesta se simte respins de mediul ºcolar (profesori,
colegi). Ca urmare, intrã în relaþii cu alte persoane
marginalizate, în grupuri subculturale ºi trãieºte în cadrul
acestora tot ceea ce nu-i oferã societatea.
Datoritã conduitei lor discordante în raport cu
normele ºi valorile comunitãþii, persoanele cu tulburãri
de comportament sînt, de regulã, respinse de societate,
fiind puse în situaþia de a renunþa la seviciile prestate de
instituþiile statului, trãindu-ºi problema în familie.
Orice copil se naºte liber ºi cu drepturi egale. Dacã
dorim echitate, copiii trebuie trataþi în mod diferenþiat, în
funcþie de nevoile lor specifice. Pentru a-i putea ajuta,
este necesar sã le cunoaºtem trebuinþele, posibilitãþile ºi
capacitãþile. Viitorul copiilor meritã, cred, orice efort din
partea celor maturi.
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considere pe tineri copii, neputînd accepta ideea
maturizãrii lor. În dorinþa de a preveni surprizele
neplãcute, ei refuzã sã le acorde libertate, menþinînd o
poziþie de tutelã. În acest caz, rãspunsul copilului este
violenþa, ce determinã o deteriorare a legãturilor afective
cu familia.
Uneori, autoritatea pune în evidenþã atenþia acordatã
copilului ºi grija pentru o îndrumare corespunzãtoare.
Acest tip de autoritate este justificat mai ales în situaþia
unui copil cu probleme. Tînãrul este întrebat, participã la
discuþii, dar în final decid pãrinþii.
Pãrinþii inconsecvenþi  oscileazã de la indiferenþã
la tutelã. Cel mai adesea este vorba despre pãrinþi
instabili, nesiguri ºi incapabili a opta ferm pentru o
anumitã atitudine. Alteori copilul este  plasat la diferiþi
membri ai familiei, fiind supus unor metode educative
diferite, adesea contradictorii. Crescuþi într-un mediu
inconstant, lipsit de metode stabile, copilul devine
nesigur ºi uºor de influenþat de persoane rãu
intenþionate.
Jocul
Majoritatea timpului liber copiii ºi-l petrec jucîndu-se.
Jocul reprezintã o modalitate de a-ºi exprima propriile
capacitãþi. Prin joc, copilul capãtã informaþii despre lumea
în care trãieºte, intrã în contact cu oamenii ºi cu obiectele
din mediul înconjurãtor ºi învaþã sã se orienteze în spaþiu
ºi timp. Putem spune cã jocul este munca copilului.
În timpul jocului, copilul vine în contact cu alþi copii
sau cu adultul, astfel jocul are un caracter social.
Jocurile sociale sînt esenþiale pentru copiii cu
handicap, întrucît le oferã ºansa de a comunica cu
semenii. Participanþii interacþioneazã ºi comenteazã
situaþiile de joc (loto, domino, table, cuburi, cãrþi de joc
etc.), astfel asigurîndu-se socializarea. Din acest motiv,
copiii cu handicap trebuie înscriºi la grãdiniþã, alãturi
de copiii sãnãtoºi. Preºcolarii sînt curioºi, dar practici,
suficient de simpli ºi deschiºi pentru a accepta uºor un
coleg cu probleme de sãnãtate, care se deplaseazã în
scaun cu rotile sau în cîrje. Perioada de preºcolar este
cea mai indicatã pentru începerea socializãrii copiilor
cu handicap. La aceastã vîrstã, ea se realizeazã prin
intermediul jucãriilor ºi al echipamentelor de joc. Totuºi,
trebuie sã fim atenþi. Unii copii cu deficienþe au avut
neplãcuta experienþã a spitalizãrii ºi a separãrii de
pãrinþi. De aceea, pot manifesta reacþii intense, mai ales
în primele zile de grãdiniþã. În alte cazuri, copilul are
probleme legate de utilizarea blocului sanitar ºi de
deplasare. În aceste situaþii, este de preferat sã se
solicite prezenþa mamei pînã la acomodarea copilului
în colectiv ºi acomodarea personalului cu problemele
copilului.
Jocurile trebuie adaptate în funcþie de deficienþa
preºcolarului. Copiii cu tulburãri de comportament vor fi
supravegheaþi permanent, iar cei cu ADHD vor fi
antrenaþi în jocuri cît mai variate.
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Pregãtirea socioprofesionalã a
elevilor cu vedere slabã pentru
organizarea ºi formarea
autonomiei personale ºi sociale

Tatiana BOSTAN
Liceul cu profil tehnologic pentru copii cu vedere slabã

Practica ºi ºtiinþa au confirmat cã prin educaþie
individul poate fi ajutat sã-ºi sporeascã potenþele,
devenind tot mai mult propriul sãu ajutor.
Societatea îi pretinde individului sã participe
nemijlocit la activitãþile desfãºurate. Ea însã trebuie sã-i
asigure o pregãtire ce i-ar permite sã fie capabil de evoluþii
deosebite, sã se bucure de toate cuceririle civilizaþiei, sã
se realizeze integral.
Dicþionarul de pedagogie defineºte noþiunile de
integrare familialã, integrare în colectiv, integrare
ºcolarã, profesionalã, socialã ca un proces de intrare,
aderare, adaptare, acomodare.
Dicþionarul de psihologie defineºte procesul de
integrare ca o cuprindere ºi închidere într-un tot, ceva ce
devine astfel parte componentã a întregului ºi dobîndeºte
calitãþi specifice rezultate din interacþiunea ºi
interdependenþa cu celelalte pãrþi componente, iar
integrarea socialã (familie, grup, societate)  prin adaptare
la condiþiile vieþii sociale. Aceastã delimitare introduce un
concept nou, care exprimã mai adecvat specificul integrãrii
ºi anume: individul ºi asimilarea aflate în intercondiþionare.
Integrarea înseamnã familiarizarea cu mediul, cunoaºterea
specificului locului de muncã, al colectivului; acomodarea
la cerinþele instituite; crearea unor concordanþe între ceea
ce a dobîndit, este admis ºi ceea ce i se solicitã individului.
Sensurile multiple ale noþiunii de integrare, de la un simplu
proces de adaptare exterioarã pînã la unul de valorizare ºi
acþionare internã, necesitã programe educaþionale speciale.
La ora actualã sînt formulate trei categorii de strategii
privind integrarea:
• strategiile individuale  vizeazã posibilitãþile
particulare utilizate de individ în integrare. Baza
strategiilor individuale cu care trebuie înzestratã
persoana este constituitã din abilitãþi intelectuale,
sociale, comportamentale. Strategiile individuale
sînt rezultatul unor strategii colective de integrare
la care este supus permanent individul;
• strategiile colective  încep de la microgrupul
familial, microgrupul de stradã;
• strategiile sociale  faciliteazã incluziunea
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individului în societate ºi a valorilor în conºtiinþa
individului: gîndirea social-culturalã, sistemul de
circulaþie a valorilor, instituþiile sociale, modelul
personalitãþii etc. Educaþia este chematã sã asigure,
în primul rînd, dezvoltarea globalã a individului ce
se integreazã într-o societate dinamicã.
Practica psihopedagogicã considerã integrarea o
necesitate a vieþii oricãrei colectivitãþi, o succesiune de
activitãþi prin care individul îºi armonizeazã conduita ºi
interesele cu cerinþele mediului sãu de viaþã; unul din
factorii ce condiþioneazã funcþionarea normalã a tuturor
mecanismelor necesare vieþii colective. Copilul cu cerinþe
educative speciale trebuie sã beneficieze de programe
educaþionale care sã-i asigure, în primul rînd, terapia,
recuperarea, facilitîndu-i adaptarea ca membru al societãþii
în care trãieºte. Terapia, recuperarea, abilitarea, reabilitarea
sînt prevãzute de toate programele de formare a
autonomiei personale ºi sociale a copiilor cu CES.
Apelînd la aceste modalitãþi de lucru, vom cultiva
modele de învãþare/formare a comportamentelor
aparþinînd diferitelor domenii de activitate.
Pentru dezvoltarea abilitãþilor simple constitutive unui
anumit comportament se oferã trei categorii de ajutor:
ajutor fizic, ajutor verbal, ajutor vizual.
Ajutorul fizic este folosit în toate domeniile, ariile de
formare ºi dezvoltare a comportamentelor, cu predilecþie
în cel al comportamentelor motorii.
Ajutorul verbal este aplicat în toate domeniile de
învãþare/formare a comportamentelor cu o condiþie:
indicaþiile verbale sã fie formulate pe înþelesul elevilor ºi
sã nu se exagereze cu aceste îndrumãri.
Ajutorul vizual constituie un suport necesar în cele
mai multe intervenþii de formare a comportamentelor,
asigurînd realizarea obiectivului urmãrit.
În toate tipurile de ajutor se recurge la procedee care
pot fi folosite fie independent, fie în combinaþie:
procedeul de estompare (reducerea treptatã a ajutorului
pe mãsurã ce elevul cîºtigã îndemînare); procedeul
înlãnþuirii înapoi (acþiunile se executã invers, de la
partea finalã spre cea iniþialã, oferind posibilitãþi de a
obþine succese din prima etapã de lucru).
În procesul de învãþare/formare a comportamentelor
se recomandã respectarea cîtorva principii:
• sã se punã accent pe rãspunsurile corecte ºi nu
pe cele greºite, întãrindu-se prin aceasta asociaþia
corespunzãtoare;

• sã se acorde ajutor, indiferent de tip, atît cît este
necesar;
• sã se stimuleze copiii în permanenþã, acordîndu-se
unele recompense, renunþîndu-se la pedepse;
• sã se dezvolte abilitãþi complementare (de cooperare, concentrare, imitare), apreciate drept obiective educative ºi condiþii necesare pentru învãþarea/
formarea comportamentelor.
ªcoala specialã nr. 8 pentru slabvãzãtori din Chiºinãu
a fost reorganizatã, în 2002, în liceu cu profil tehnologic
pentru copii cu vedere slabã. Avînd obiecte de studiu ca
ºi toþi liceenii din Republica Moldova, elevii instituþiei
noastre au posibilitatea sã asimileze douã profesii la
alegere: operator computer ºi cusãtor.
Lucrînd asupra proiectului de lungã duratã la profesia
de cusãtor, am îmbinat obiectivele tiflopedagogice cu
obiectivele acestei meserii:
De exemplu, obiective tiflopedagogice:
Obiective recuperatorii ºi compensatorii:
 ocrotirea vederii restante;
 folosirea eficientã a posibilitãþilor vizuale în
scopul perceperii active ºi sistematice a realitãþii;
 educarea psihomotoricã în scopul asigurãrii
independenþei ºi siguranþei în miºcare;
 corectarea reprezentãrilor vizuale, completarea ºi
îmbogãþirea acestora prin noi experienþe.
Obiective educaþionale:
 accesul la toate treptele ºi formele de învãþãmînt.
Obiective ale profesiei de cusãtor:
 sã se orienteze în lumea modei: direcþii ºi tendinþe,
tehnologii moderne computerizate;
 sã croiascã piese de vestimentaþie dupã tipare
propuse de revistele de specialitate;
 sã aleagã þesãtura ºi furnitura necesarã modelului
preconizat;
 sã însuºeascã tehnologiile de executare a
cusãturilor manuale ºi de maºinã;
 sã posede arta comunicãrii.
Studierea profesiei se axeazã pe modulele:
1. Desen special
5. Bazele antreprenoriatului
2. Studiul materialelor 6. Tehnologie specialã
3. Bazele construirii
7. Utilaj
4. Tehnologia
8. Instruirea practicã.
garnisirilor
De exemplu: cusãturile manuale (modulul Tehnologie
specialã). Pentru executarea diferitelor puncte folosesc
toate tipurile de ajutor:
• fizic: introduc aþã în ac, trasez linia cusãturii,
pornesc rîndul cu punctul de cusãturã, respectînd
cerinþele tehnice;
• verbal: numesc punctul ce trebuie executat,
cerinþele tehnice, instrumentele necesare,
denumirea þesãturii pe care se lucreazã;
• vizual: demonstrez o mostrã executatã, fiºa
tehnologicã cu etapele îndeplinirii cusãturii.

În cazul unui eºec, ajutorul se reia de la început sau
de le etapa îndeplinirii incorecte.
La studierea modulului Bazele construirii, schiþa
tiparului se executã la o scarã de 1:4, iniþial pe figurã
tipologicã, apoi conform mãsurãrilor individuale în mãrime
naturalã. Aceastã repetare permite asimilarea mai reuºitã
a materiei de studiu. ªi în acest caz sînt folosite toate cele
trei tipuri de ajutor, elevii avînd posibilitatea sã calculeze
ºi sã recalculeze mãsurãrile necesare.
În cadrul modulului Studiul materialelor, abilitatea
globalã este transpusã în abilitãþi simple constitutive, în
abilitãþi preliminare necesare realizãrii obiectivului final.
De exemplu: lucrarea de laborator Originea
þesãturilor:
1. decuparea bucãþii de þesãturã;
2. pregãtirea farfurioarei pentru a arde mostra;
3. aprinderea;
4. observarea flãcãrii;
5. adulmecarea mirosului ce se rãspîndeºte în rezultatul arderii mostrei;
6. pipãirea cenuºii (dupã rãcire);
7. compararea cu schemele ce dau explicaþie pentru
diferite tipuri de fibre.
Fiecare elev poate sã participe nemijlocit la toate
etapele activitãþii pentru a-ºi forma abilitãþile necesare
practicãrii profesiei.
Programa de studiu a fost elaboratã ca sã fie o legãturã
strînsã între instruirea teoreticã ºi cea practicã ºi oferã
orizonturi largi pentru dobîndirea ºi perfecþionarea
abilitãþilor ºi competenþelor în conformitate cu exigenþele
modei, oferta ºi cerinþa pieþei, gusturile ºi cerinþele
cetãþenilor faþã de vestimentaþie. Astfel, tînãrul nu va fi un
simplu meseriaº ce are sarcina de a face un tighel la maºina
de cusut, ci o persoanã competentã, capabilã sã deseneze
un model de vestimentaþie la computer, sã facã schiþa
tiparului sau sã-l decupeze dintr-o revistã de specialitate,
sã croiascã, sã probeze, sã realizeze schimbãrile necesare,
sã coase haina dîndu-i un aspect final de marfã. El va fi
nevoit sã comunice cu clientul, adicã sã fie la curent cu
toate noutãþile modei. Tînãrul cu nevoi speciale va fi pus
în situaþia de a face faþã cerinþelor ca o persoanã obiºnuitã.
Desigur, este o sarcinã dificilã ce necesitã eforturi sporite,
avînd însã sprijin, programe de studiu ºi de reabilitare
socialã, utilaj, instrumente, tînãrul cu nevoi speciale nu se
va simþi marginalizat ºi lãsat în voia soartei.
REFERINÞE BIBLIOGRAFICE:
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Educaþie pentru echitate de
gen ºi ºanse egale
La 9 februarie, în incinta Centrului Educaþional PRO DIDACTICA a
avut loc lansarea cãrþii Educaþie pentru echitate de gen ºi ºanse egale,
elaboratã de Loretta HANDRABURA ºi Viorica GORAª-POSTICÃ, în
cadrul unui proiect sprijinit de Fundaþia SOROS-Moldova.
Lucrarea recent apãrutã este un auxiliar didactic pentru profesorii ºi
elevii din învãþãmîntul preuniversitar ºi se constituie din 2 capitole:
ghidul profesorului ºi fiºe pentru activitatea practicã a elevilor,
reprezentînd o încercare de pionierat în bibliografia educaþionalã din
Republica Moldova, dar ºi o continuare logicã a lucrãrilor-suport, editate
în ultimii 10 ani de PRO DIDACTICA, inclusiv cu suportul financiar al
Fundaþiei SOROS. Subiectul în cauzã a fost neglijat ºi stereotipizat
secole la rînd, în ultimul timp însã se încearcã scoaterea lui din neant,
actualizarea ºi racordarea lui la standardele educaþiei de calitate.
Moºtenirea culturalã în domeniul dat este ºi bogatã, dar ºi deficitarã,
depinde de perspectiva pe care o urmãreºti ºi de optica prin care o
abordezi.
Cartea, tipãritã într-un tiraj de o mie de exemplare, va fi donatã profesorilor, directorilor adjuncþi pentru instruire ºi
educaþie, ºefilor catedrelor de dirigenþie din ºcoli. Acestora, în prealabil, li se va oferi un program special de instruire
pentru dezvoltarea competenþelor profesionale în vederea promovãrii corecte, ne-eronate a principiilor educaþiei de
gen (oferirii de ºanse egale) în cadrul predãrii disciplinelor ºcolare ºi al activitãþii de dirigenþie.
Viorica GORAª-POSTICÃ, Coordonator Program
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Parteneriat pentru educaþie
de calitate
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Miercuri, 14 februarie curent, în incinta Centrului
Educaþional PRO DIDACTICA a avut loc Conferinþa de
bilanþ a Proiectului Parteneriat pentru educaþie de
calitate, sprijinit de Centrul Naþional CONTACT/PBF
ºi desfãºurat în parteneriat cu Centrul de dezvoltare ºi
de susþinere a iniþiativelor civice Rezonans, Tiraspol.
La conferinþã au participat 25 de persoane, inclusiv 3
specialiºti de la Direcþiile Raionale de Învãþãmînt, 11
profesori, 4 reprezentanþi ai presei ºi formatorii CEPD.
Scopul proiectului a constat în sporirea calitãþii
educaþiei prin promovarea tehnologiilor interactive ºi prin
instituirea unor parteneriate eficiente între profesori.
În cadrul proiectului, 37 de profesori de pe ambele
maluri ale Nistrului, membri ai diverselor ONG-uri din
raioanele ªtefan Vodã, Criuleni, Orhei, Cãuºeni, Anenii
Noi, Rezina, Dubãsari, Bender, Tiraspol, UTAG (în special Comrat, Ciadîr-Lunga), au beneficiat de un program de
dezvoltare profesionalã de 5 zile (40 de ore). Participanþii au însuºit peste 30 de tehnici de predare-învãþare-evaluare,
diverse strategii didactice de proiectare a lecþiilor, inclusiv în baza ghidului Aplicarea tehnicilor de dezvoltare a gîndirii
critice de Ch. Temple, J. Steele, K. Meredith.
Accentele puse pe sporirea calitãþii educaþiei prin intermediul metodelor interactive au sensibilizat participanþii ºi
i-au antrenat în exersãri utile pentru aplicarea lor corectã ºi potrivitã în practica de fiecare zi. Grupele de cursanþi au
fost foarte eterogene ca vîrstã, ca experienþã pedagogicã, dupã disciplinele predate, dar ºi ca dezvoltare profesionalã
generalã. Participanþii au apreciat mult calitatea trainingurilor ºi prestaþia formatorilor, atmosfera colegialã ºi
comunitãþile de învãþare create, noutatea materialului didactic oferit ºi schimbul de experienþã, cu evidenþierea aspectelor
pozitive de tradiþie ºi inovaþie, puse în valoare în cadrul programului de formare. Relaþiile stabilite între profesori ºi
ONG-uri, înþelegerea rolului acestora în evoluþia echilibratã a societãþii au fost, de asemenea, puncte forte ale
programului.
Viorica GORAª-POSTICÃ,
Coordonator Program
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Pentru o mai bunã administrare
ºi responsabilizare în ºcoalã

La 29 martie 2007, în incinta Centrului Educaþional
PRO DIDACTICA a avut loc lansarea Proiectului
Pentru o mai bunã administrare ºi responsabilizare
în ºcoalã, co-finanþat de Institutul pentru o Societate
Deschisã, Budapesta ºi implementat de Centrul Educaþia
2000+ Bucureºti, România în parteneriat cu Centrul
Educaþional PRO DIDACTICA.
Obiectivul general al proiectului este crearea unui
cadru de lucru necesar implementãrii unui model de luare
a deciziilor care încurajeazã buna administrare ºi
transparenþa în sectorul educaþional din România ºi
Republica Moldova.
Obiectivele specifice:
• sã dezvolte o reþea regionalã de consilii de
administraþie încurajate sã promoveze schimbarea
experienþei locale ºi a modelelor de bunã
administrare ºi responsabilizare în ºcoli;
• sã stimuleze buna administrare, transparenþa ºi
responsabilizarea consiliilor de administraþie
pentru a dezvolta capacitãþi ºi resurse;

• sã sprijine iniþiativele ºi experienþele guvernãrii
democratice în ºcoli, prin parteneriatul dintre tineri
ºi comunitate, pãrinþi ºi societatea civicã;
• sã dezvolte modele de bune practici în aria
guvernãrii democratice ºi a asigurãrii calitãþii
educaþiei în ºcoli, sã propunã recomandãri cãtre
Ministerele Educaþiei din România ºi Republica
Moldova.
La primul program de formare din 29-31 martie
curent au participat 35 de manageri ºcolari, profesori ºi
agenþi comunitari din 7 instituþii educaþionale din
Moldova:
1. Liceul Teoretic Alecu Russo, Orhei
2. Liceul Teoretic Alexandru cel Bun, Slobozia,
ªtefan Vodã
3. Liceul Teoretic Liviu Damian, Rîºcani
4. Liceul Teoretic Mingir, Hînceºti
5. Liceul Teoretic Mihai Eminescu, Comrat
6. Liceul Teoretic Gura Galbenei, Cimiºlia
7. Liceul Teoretic Varniþa, Anenii Noi.
În cadrul primului training au fost abordate
urmãtoarele probleme manageriale: buna guvernare;
administrarea cu succes a ºcolii; schimbarea la nivelul
ºcolii; analiza necesitãþilor educaþionale ale
comunitãþii; planul de dezvoltare ºcolarã: misiune,
viziune; elaborarea þintelor ºi opþiunilor strategice;
planul operaþional; relaþia ºcoalã-comunitate în
condiþiile descentralizãrii sistemului educaþional.
Perioada de implementare a proiectului este
octombrie 2006-septembrie 2008.
Printre principalele rezultate ale proiectului se
programeazã: elaborarea unui ghid de bune practici în
administrare ºi transparenþa luãrii deciziilor în ºcoalã;
propunerea unor recomandãri de ameliorare a politicilor
educaþionale cãtre Ministerele Educaþiei din România ºi
Republica Moldova; crearea unei reþele de consilii de
administraþie din România ºi Republica Moldova active
în promovarea principiilor bunei administrãri ºi
responsabilizãrii în ºcoalã.
Viorica GORAª-POSTICÃ,
Coordonator Program, Director adjunct
Telefoane de contact: 54 25 56, 54 19 94
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Interogarea multiprocesualã 
o tehnicã eficientã de predare
a textului epic

Viorica BOLOCAN
Liceul Teoretic Mircea Eliade, mun. Chiºinãu

Interogarea multiprocesualã este o tehnicã de
formulare coerentã a unor întrebãri raportate la un text
literar, în cazul nostru, la cel epic, avînd ca suport utilizarea
consecutivã a verbelor din Taxonomia interogãrii a lui
Bloom adaptatã de Stunders (Temple Ch., Steele L.,
Meredith S., Iniþiere în metodologia Lecturã ºi Scriere
pentru Dezvoltarea Gîndirii Critice, Ghidul nr. 1, 2001,
p. 26), de unde ºi tipurile de întrebãri: literale, de traducere,
interpretative, aplicative, analitice, sintetice, evaluative.
Fiecare dintre acestea scot în evidenþã, reflectã, divulgã
un mod de a gîndi. Eficienþa tehnicii creºte de la o întrebare
la alta, în ierarhia în care sînt puse toate cele 7 tipuri. Dacã
întrebãrile literale ºi de traducere solicitã mai mult
memoria, reprezentînd treapta inferioarã cea mai puþin
complexã a gîndirii ºi interogãrii (idem, p. 26), atunci
celelalte presupun un grad de complexitate mai înalt, aºa

încît cele evaluative sã fie considerate cu .cel mai înalt
nivel de gîndire ºi interogare.
Instruirea elevilor prin aplicarea acestor întrebãri pe
un text epic va þinti în formarea aptitudinii de a aprecia
critic textul respectiv, transferîndu-i pe elevi de la un nivel
de gîndire inferior la unul superior (idem, p. 27).
La prima aplicare a tehnicii se realizeazã lectura
cognitivã a textului (fie de profesor, fie de elevi, în mod
independent), apoi se afiºeazã tabelul cu tipurile de
întrebãri ºi cu spaþii albe în care se vor fixa formulele
interogative sau se distribuie fiecãrui elev fiºe cu tabelul
Tipologia întrebãrilor în cadrul interogãrii
multiprocesuale.
La prima lecþie, profesorul face o prezentare a tuturor
întrebãrilor, descriindu-le. Ulterior, dupã ce ºi-a elaborat
o listã de întrebãri eºalonate conform ordinii fireºti a
operaþiilor intelectuale ºi care conþin cît mai multe verbe
din taxonomia lui Bloom, profesorul emite cîte o întrebare,
provocîndu-i pe elevi sã se întoarcã la text ca sã observe,
sã exploreze ºi sã gãseascã rãspunsurile. Aºa, de exemplu,
la studierea fragmentului La cireºe (Amintiri din
copilãrie de I. Creangã), în clasa a V-a, vom recurge la o
listã de întrebãri de genul celor din tabelul dat.

Tipurile de întrebãri
I. Întrebãri literale
1. Cînd s-au desfãºurat evenimentele?
2. Unde au avut loc?
3. Cu cine s-a întîmplat?
4. Cine a mai fost?
II. Întrebãri de traducere
1. Cum explicaþi cuvintele: Moºi, chiuã, sumani?
2. Ce înseamnã expresiile un pui de zgîrie-brînzã, a da palancã
la pãmînt?
III. Întrebãri interpretative
1. De ce Nicã se duce la furat cireºe?

Comentariul/rãspunsul
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2. Cum credeþi, Nicã furã cireºe fiindcã e hoþ?
3. Cum credeþi, Nicã are acasã cireºe?
IV. Întrebãri aplicative
1. Ce s-ar fi întîmplat dacã Ion ar fi fost acasã?
2. Ce s-ar fi întîmplat dacã Nicã ar fi cerut cireºe de la mãtuºa Mãrioara?
3. Ce ar fi putut face Nicã încît sã nu fie prins asupra faptului de mãtuºa
Mãrioara?
4. Ce l-a fãcut pe ªtefan a Petrei sã-l pedepseascã atît de aspru pe Nicã?
5. Ce s-ar fi întîmplat dacã Nicã ar fi povestit pãrinþilor toatã pãþania?
6. Ce ar fi putut face Nicã ca sã nu fie pedepsit?
V. Întrebãri analitice
1. Care sînt etapele acþiunii în acesi text?
2. Ce indicii construiesc cadrul acþiunii?
3. În care moment se declanºeazã acþiunea? Ce cuvinte au rol de mãrci
ale intrigii?
4. Care este cel mai tensionat moment din povestire?
5. Ce modalitãþi de caracterizare a personajului a utilizat autorul în cazul
lui Nicã? Dar în cazul mãtuºii Mãrioara?
VI. Întrebãri sintetice
1. Cum a procedat Nicã într-o altã situaþie similarã (cea cu pupãza, de
exemplu)?
2. Ce rezultã de aici?
VII. Întrebãri evaluative
1. Cum apreciaþi comportamentul lui Nicã?
2. Nicã a avut un comportament corect?
3. Mãtuºa Mãrioara a procedat bine pedepsindu-1 pe Nicã în felul cum
a fãcut-o?
4. Cum v-aþi simþi dacã aþi fi în locul lui Nicã?
5. Ce pedeapsã v-aþi alege?
6. Dacã aþi avea ocazia sã furaþi sau sã cereþi cireºe, ce aþi face?
Dupã aceasta se studiazã modul în care a fost
construitã întrebarea ºi se indicã tipul, categoria din care
face parte. Pornim, aici, de la premisa cã a formula o
întrebare nu e cu nimic mai uºor decît a rãspunde la ea.
Vom oferi apoi elevilor posibilitatea de a rãspunde cît mai
complet la fiecare subiect, fãrã a insista pe un singur
rãspuns corect.
Odatã ce tehnica a fost automatizatã, se poate recurge
ºi la alte forme de aplicare. Elevii vor elabora singuri întrebãri de toate tipurile, iar activitatea va fi organizatã în
perechi, în grup, avînd ca obiectiv formarea deprinderilor
de a formula variate întrebãri.
Altã datã, activitatea se poate desfãºura lucrînd în
mod independent cu fiºele-tabel, în care profesorul a
introdus, pe stinga, toatã gama de întrebãri, elevul urmînd
sã înscrie rãspunsurile în dreapta paginii.

Tehnica se preteazã ºi la analiza/studierea unei imagini
iconice (tablou, fotografie, desen), a unui film, la
descrierea unei excursii, a unei expoziþii, a unei experienþe
de viaþã.
Interogarea multiprocesualã se aplicã eficient pe
orice text epic, atît în clasele de gimnaziu, cît ºi în cele de
liceu. Contribuie la dezvoltarea spiritului de observaþie,
formînd la elevi abilitãþi de descifrare a unui text literar
epic ºi deprinderi de comentare a lui. Are impact pozitiv
în mãiestria de a formula ºi de a lansa o întrebare adecvatã
situaþiei, în examinarea unui text conform ordinii fireºti a
operaþiilor mentale, în crearea unei atmosfere de discuþie
bine organizatã.
Recenzenþi:
conf. int., dr. Viorica GORAª-POSTICÃ
conf. univ., dr. Otilia DANDARA
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Dezvoltarea competenþelor
comunicative la elevii
ciclului primar în cadrul
orelor de limba românã prin
intermediul metodelor
participative
Liceul Columna, mun. Chiºinãu

Menirea fireascã a ºcolii nu e sã dea învãþãturã,
ci sã deºtepte, cultivînd destoiniciile intelectuale în
inima copilului, trebuinþa de a învãþa toatã viaþa.
(Ioan Slavici)
Meseria de pedagog a presupus întotdeauna o dozã
mare de curaj ºi efort intelectual. Aceasta este, poate mai
mult decît alte profesii, o chestiune de conºtiinþã. Singurul
control continuu exercitat asupra activitãþii unui profesor
este propriul lui control. Prin demersul sãu el poate stimula
intelectul elevilor, dar, în acelaºi timp, îl poate adormi sau
mutila. De aceea unicul martor al acestui proces este
propria conºtiinþã.
De acest principiu mã conduc de-a lungul anilor în
activitatea mea pedagogicã.
Actualitatea temei
Progresul societãþii este condiþionat, în mare mãsurã,
de produsele educaþiei, de competenþele ºi atitudinile
umane ºi profesionale ale tinerei generaþii. Iatã de ce
societatea contemporanã impune stringent ºcolii
obiectivul de a forma tînãrul capabil sã se realizeze ºi sã
poatã rãspunde aºteptãrilor acesteia. De aceea un prim
scop al învãþãmîntului este maximizarea capacitãþilor
intelectuale ale elevilor: a gîndi critic, a înþelege, a fi
inovatori, a lua decizii ºi a comunica eficient.
Învãþãmîntul actual se bazeazã pe corelarea cunoºtinþelor, competenþelor ºi atitudinilor; pe colaborarea între
profesor ºi elev; pe activitãþi în echipe, în perechi; pe
învãþarea reciprocã  totul în scopul aplicãrii cunoºtinþelor ºi dezvoltãrii gîndirii creative a elevilor, a competenþelor lor de comunicare. Or, întregul proces de
organizare ºi desfãºurare a activitãþii de instruire este
reglementat prin comunicare. Urmãrind fixarea comportamentelor dezirabile ºi modificarea celor indezirabile se
vizeazã formarea aptitudinilor comunicative ale
educaþilor.
Activitatea principalã a copilului ºcolar este învãþarea.
Învãþarea are loc prin comunicare. Legãtura între aceste
douã procese este indisolubilã. Copiii învaþã comunicînd
cu învãþãtorul ºi colegii. Nu existã act de învãþare în care

sã nu fie implicatã comunicarea: cu învãþãtorul prin
prezenþa lui fizicã sau simbolicã, cu alte generaþii prin
conþinuturile cognitive, cu semenii prin comportamente
sociale, cu sine prin reflecþie asupra Eului propriu.
Relevanþa temei poate fi susþinutã prin faptul cã pentru a
forma la elevi competenþe comunicative educatorii înºiºi
trebuie sã posede asemenea competenþe. În acest context,
problema competenþelor comunicative îi priveºte
deopotrivã pe educatori ºi pe subiecþii educaþiei, fie cã e
vorba de perfecþionare, în cazul celor dintîi, fie cã e vorba
de formare-dezvoltare, în cazul celorlalþi. Or, actul de
învãþare presupune ºi din partea învãþãtorului, ºi din
partea elevului investigaþie.
Din aceastã perspectivã ºi în scopul elucidãrii celor
anunþate, mi-am propus:
 a defini noþiunile de competenþã, competenþe comunicative;
 a releva rolul comportamentului comunicaþional
al învãþãtorului în formarea competenþelor de
comunicare la elevi;
 a operaþionaliza modalitãþi de creºtere a eficienþei
formativ-comunicaþionale prin utilizarea tehnologiilor participative.
În cele ce urmeazã propun delimitarea conceptelor
competenþã ºi competenþe comunicative ca repere teoretice ºi curriculare definitorii în cultivarea comportamentului comunicaþional al elevilor.
Conceptul de competenþã a fost lansat în 1982, în
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cadrul unei Conferinþe Internaþionale asupra evaluãrii, de
un grup de cercetãtori din Franþa (Centrul CEPEC), fiind
utilizat cu referire la rezultatele ºcolare. În Republica
Moldova termenul a fost preluat odatã cu realizarea
Reformei în învãþãmîntul preuniversitar, cu elaborarea
Curriculumului Naþional bazat pe triada: cunoºtinþe,
capacitãþi/competenþe ºi atitudini.
Dicþionarul explicativ al limbii române defineºte
noþiunea de competenþã drept capacitatea de a se
pronunþa asupra unui lucru, pe temeiul unei cunoaºteri
adînci a problemei în discuþie.
Competenþa este constituitã din mai multe capacitãþi
care interacþioneazã într-o manierã întegratã cu scopul
realizãrii unei activitãþi cu un grad sporit de complexitate.
Datoritã competenþelor pe care le posedã, individul
poate: acþiona eficient; gîndi critic; alege rapid; lua decizii;
selecta, analiza, sintetiza informaþii etc. Competenþa se
naºte ºi se evalueazã la interacþiunea integralizatã a
activitãþilor: a ºti, a ºti sã faci, a ºti sã devii.1
Competenþa comunicativã este nivelul de performanþã care determinã eficienþa transmiterii ºi receptãrii
mesajelor. Are ca temei cunoºtinþe, priceperi, deprinderi,
atitudini, un optim motivaþional.2
Mulþi autori susþin cã aptitudinea de comunicare are
ºase componente:
 competenþa lingvisticã;
 competenþa sociolingvisticã;
 competenþa discursivã;
 competenþa socioculturalã;
 competenþa socialã;
 competenþa strategicã.
Pornind de la premisa cã omul nu poate trãi fãrã
comunicare, cã existenþa lui depinde de satisfacerea
trebuinþelor de comunicare ºi informare se justificã
necesitatea dezvoltãrii competenþelor comunicative.
Mi-am propus sã scoatem în evidenþã, în baza unor
exemple concrete, cum trebuie sã lucrãm cu elevii ciclului
primar în scopul formãrii competenþelor de comunicare.
M-am oprit la aceastã perioadã de ºcolarizare, deoarece
formarea ºi dezvoltarea capacitãþii de comunicare implicã
realizarea unor sarcini specifice:
 cultivarea exprimãrii orale ºi scrise corecte sub
aspect gramatical, al logicii sintactice;
 formarea unei pronunþii clare;
 activarea, îmbogãþirea ºi nuanþarea expresivã a
vocabularului;
 formarea ºi dezvoltarea capacitãþii de comunicare
în dialog, în expunere ºi în descriere;
 formarea capacitãþii de adaptare stilisticã a comunicãrii.3
1

2
3

Dupã cum constatã unii autori, vocabularul total
(activ ºi pasiv) la intrarea copilului în ºcoalã cuprinde
circa 2500 de cuvinte ca la terminarea ciclului primar sã
ajungã la 4000-4500 de cuvinte. Aceeaºi sursã
menþioneazã: În perioada ºcolarã micã se dezvoltã toate
formele de limbaj.
Un alt aspect al cultivãrii limbajului la aceastã vîrstã
este crearea unui mediu lingvistic  comunicativ ºi
educativ activ, stimulativ, în care elevul sã-ºi poatã
demonstra experienþele de limbaj. E necesar nu numai a-i
vorbi elevului, ci ºi a-l îndemna sã vorbeascã, a-l asculta
ºi a-l învãþa sã asculte, a-i arãta modele de comunicare ºi
a le descifra împreunã cu el, a-l învãþa sã creeze propriile
modele.
Vom expune unele concluzii la care am ajuns în
procesul activitãþii didactice în clasã. Bineînþeles, toate
afirmaþiile sînt întemeiate pe un atent studiu al lucrãrilor
teoretice, metodologice ºi metodice, care ne-au
documentat demersul propus. Suportul teoretico-ºtiinþific
ºi metodologic l-au constituit:
 orientãri moderne în teoria educaþiei (C. Cucoº,
S. Cristea);
 comunicarea didacticã (C. Cucoº, L. ªoitu);
 competenþe comunicative (N. Mitrofan,
E. Macovei, V. Goraº-Posticã);
 tehnologii participative (G. Rudic, N. Matei,
ª. Pãtraºcu, D. Pãtraºcu).
Descrierea implementãrii în practica educaþionalã
Cum îmi pregãtesc ºi desfãºor lecþiile de limba românã,
ce tehnologii utilizez în scopul formãrii competenþelor
comunicative la elevii ciclului primar? Îmi proiectez lecþiile
astfel încît acestea sã se transforme într-un atelier de lucru,
care le-ar permite elevilor sã comunice cît mai mult, cît mai
sincer, cît mai sigur, cît mai argumentat. Locul principal
este rezervat pentru activitatea elevilor, pentru
comunicarea lor eficientã, bazatã pe propria experienþã de
viaþã. Or, elevul este, în egalã mãsurã cu învãþãtorul, agent
al comunicãrii didactice. Eu îmi asum rolul de moderator.
Profesorul trebuie sã caute permanent forme optime
de colaborare cu elevii pentru a-i face sã se implice creativ
ºi conºtient la ore. Metodele ºi tehnicile ce permit
antrenarea unui numãr mare de elevi sînt cele participativactive. Deosebit de eficiente în acest sens sînt: Lectura
ghidatã, Brainstormingul, Scrierea liberã, Studiul de
caz, Procesul judiciar, Graficul T, Zig-zag, Dialogul,
Monologul, Discuþia, Expunerea, Compunerea.
Or, gîndirea ºi limbajul se aflã într-o relaþie de reciprocitate. Cuvîntul fãrã idee este mort, iar gîndirea nerealizatã
în cuvinte este umbrã; gîndirea ºi limbajul se aflã într-o

I. Delors, Comoara lãuntricã: raportul cãtre UNESCO al Comisiei Internaþionale pentru Educaþie în secolul XXI, Editura
Polirom, Iaºi, 2000.
E. Macovei, Pedagogie, Editura Aramis, Bucureºti.
D. Orosan, Comunicare didacticã  model de formare a competenþelor comunicative la elevii ciclului primar, p. 10.
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unitate dinamicã complexã ºi relaþiile lor se dezvoltã fãrã
încetare, spunea L.Vîgotsky. 4
Pentru elevii de vîrstã micã (ºi nu numai), un text bun,
citit în cadrul demersului didactic sau în afara lui este
potrivit pentru declanºarea unui eficient schimb de opinii,
aºa cum conþinutul lui dã naºtere unei eventuale stãri
postlectorale. 5
Una din tehnicile pertinente în acest scop este
Interogarea multiprocesualã care trebuie înþeleasã ºi
utilizatã într-un sistem ierarhic, longitudinal, în care fiecare
tip de întrebare declanºeazã un ansamblu de procese de
gîndire situate pe un nivel superior de cunoaºtere. Vom
prezenta aplicarea acesteia în baza textului La gimnasticã6, fundamentînd-o pe taxonomia obiectivelor elaborate de B. Bloom, cu cele 6 niveluri: cunoaºtere, înþelegere,
aplicare, analizã, sintezã ºi evaluare.
Dupã lecturã, formulez întrebãri la suprafaþa textului,
care corespund:
Nivelul I. Cunoºtinþe
 Cine sînt eroii textului?
 Unde ºi cînd are loc acþiunea?
 Cu ce rugãminte a venit mama lui Nelli la ºcoalã?
 I-a reuºit lui Nelli sã urce pe bare?
Nivelul 2. Înþelegere
 Cum explici propoziþia: Nelli se simþea îndurerat
sã suporte ºi aceastã umilinþã?
 Cum poþi argumenta afirmaþia fãcutã de mama:
Mi-e fricã de colegii tãi?
 Din ce considerente lui Nelli îi era de ajuns sã nu
rîdã de el doar Garrone?
 Cum comentezi fraza: Cînd coborî, era agitat, îi
strãluceau ochii, pãrea altul?
Nivelul 3. Aplicare
 Cum l-ai fi încurajat pe Nelli, cînd urca pe bare,
dacã ai fi fost printre colegii lui?
 Cum l-ai fi consolat pe Nelli, dacã nu-i reuºea sã
urce pe bare?
 Cum ai proceda tu, dacã mama ar ruga sã te
scuteascã de exerciþii fizice?
 Care din calitãþile lui Nelli ai vrea sã le ai ºi tu?
Nivelul 4. Analizã
 De ce Nelli se împotrivea sã fie eliberat de exerciþii
fizice? Argumenteazã rãspunsul cu secvenþe din
text.
 Nelli s-a simþit fericit cã i-a reuºit sã urce pe bare?
Argumenteazã cu secvenþe din text.
 În ce relaþii sînt naratorul ºi Nelli? Argumenteazã
rãspunsul.
 Naratorul textului îl compãtimeºte pe Nelli? Argumenteazã rãspunsul prin idei selectate din text.
4
5
6

Nivelul 5. Sintezã
 Cum apreciezi încercarea mamei de a-l scuti de
exerciþii fizice pe Nelli? De ce?
 Cum crezi, care din acþiunile lui Garrone l-au fãcut
pe Nelli sã urce pe bare?
 Ce s-ar fi întîmplat, dacã Nelli n-ar fi fost în stare
sã urce pe bare?
 Cum crezi cã a evoluat acþiunea din text?
Nivelul 6. Evaluare
 Cum crezi, ar fi fost raþionalã intenþia mamei de a-l
elibera pe Nelli de exerciþii fizice? De ce?
 Cum crezi, cît de importantã a fost pentru mama
afirmaþia E ca toþi ceilalþi? De ce?
 Cum crezi, care din cele patru enunþuri auzite de
mama a emoþionat-o cel mai mult? De ce?
 Afirmã sau infirmã, prin argumente din text, cã
omul dacã doreºte sã facã ceva, reuºeºte.
Formularea rãspunsurilor la astfel de întrebãri îi permite
celui care învaþã sã se distanþeze de conþinut, sã-l analizeze, sã-i stabileascã valoarea, utilitatea ºi semnificaþia
în funcþie de ceea ce ºtie, crede, înþelege ºi simte. Elaborarea întrebãrilor necesitã efort ºi exersare permanentã,
dar truda e justificatã de faptul cã elevii învaþã sã
gîndeascã profund, ceea ce determinã personalizarea
cunoºtinþelor ºi asigurarea unei învãþãri durabile.
La aplicarea acestei tehnici, aloc suficient timp de
gîndire pentru formularea rãspunsurilor, le solicit elevilor
ºi alte perspective de abordare a problemei, îi încurajez
sã-ºi exprime opiniile, stimulînd întotdeauna ºi
rãspunsurile mai puþin valoroase, întrucît ele ne permit
sã privim viaþa din diverse puncte de vedere. Urmãresc
ca toþi cei implicaþi în activitate sã poatã opera cu
argumente convingãtoare pentru a-ºi promova opinia
proprie sau modifica pe parcurs atitudinea, lãsîndu-se
convinºi de argumentele colegilor.
Utilizînd Interogarea multiprocesualã, am constatat cã:
 efortul de gîndire al elevilor creºte pe mãsurã ce
se trece de la un tip de întrebãri la altul;
 rãspunsurile sînt originale;
 elevii acordã un feedback pozitiv, fiind motivaþi
sã procedeze ca atare în continuare ºi ajutaþi sã
înþeleagã valoarea propriilor idei.
Una din activitãþile ce contribuie la formarea competenþelor de comunicare este compunerea. Pe de o parte,
compunerea este o sintezã a tot ceea ce învaþã elevii la
toate disciplinele de învãþãmînt ºi, pe de altã parte, ea
constituie cel mai bun prilej de valorificare a experienþelor
de viaþã, de manifestare a imaginaþiei ºi fanteziei lor
creatoare. Scrierea compunerilor (mai întîi în grup, apoi
individual), se abordeazã din clasa a II-a. Dacã vrem ca

L. Vîgotsky, Gîndire ºi limbaj. Opere psihologice, vol. II, Bucureºti, 1972.
O. Cosovan, Proiectînd o sesiune de dezvoltare a gîndirii critice, în Didactica Pro..., nr.2(24), 2004, p. 56.
T. Cartaleanu, M. Ciobanu, O. Cosovan, S. Cotelea, Limba românã, Manual pentru clasa a IV-a, Editura ªtiinþa, Chiºinãu,
2004, p. 136.
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elevii sã redacteze compuneri frumoase, originale, pregãtirea pentru scrierea lor o începem din clasa I.
Pentru a-i iniþia în tainele cuvîntului artistic, propun micuþilor sã ne întrecem în gãsirea cuvîntului, expresiei potrivite,
în înlocuirea cuvîntului prin sinonime ºi expresii sinonimice. La realizarea acestor sarcini particip ºi eu, strãduindu-mã
sã-i contaminez prin exemplul propriu, sã-i descãtuºez, sã le insuflu încredere în puterile lor. Acesta este obiectivul
experimentului pedagogic pe care îl desfãºor anul curent cu elevii clasei I, începînd chiar din primele luni de ºcoalã.
Scopul meu, în monitorizarea acestui experiment, a fost:
 crearea unor condiþii de învãþare eficientã care ar include toþi elevii;
 înþelegerea sarcinii de învãþare prin mesajul ºi instrucþiunea învãþãtorului;
 planificarea etapelor de realizare a sarcinii;
 selectarea metodelor pentru îndeplinirea sarcinii;
 controlul realizãrii sarcinii.
Obiective de formare a competenþelor de exprimare oralã
OCR:
 sã alcãtuiascã un text pentru redarea unui mesaj scurt;
 sã utilizeze în texte proprii cuvinte ºi expresii dintr-un text citit sau audiat.
Înþelegerea sarcinii

Planificarea etapelor de realizare a sarcinii

Selectarea metodelor ºi procedeelor

Controlul realizãrii
La etapa I am propus elevilor sã povesteascã dupã
un set de imagini cu acelaºi subiect 7 . La aceastã fazã
elevii doar au numit personajele ºi au enumerat acþiunile
lor.
La etapa a II-a elevii (rîndurile I ºi III) au avut misiunea
de a completa independent comparaþiile notate de
învãþãtor pe fiºe:
obraji roºii ca...
se miºcã iute ca...
fulgi strãlucitori ca...
bulgãre mare cît...
Elevilor din rîndurile II ºi IV li s-a propus sã gãseascã
cîte 2 determinative pentru: fulgi, iarna, strat de zãpadã.
Elevi din rînduri diferite (pare ºi impare) se unesc în
perechi pentru a prezenta variantele alcãtuite. Prin tehnica
Gîndeºte-perechi-prezintã sînt selectate cele mai reuºite.
Ele sînt scrise de învãþãtor pe postere ºi prezentate clasei.
În continuare, elevii formeazã un cerc, urmînd sã
alcãtuiascã propoziþii cu materialul lexical de pe postere.
Începe jocul. Învãþãtorul anunþã un cuvînt sau o expresie
ºi transmite firul de aþã unui elev care trebuie sã elaboreze
o propoziþie. Acesta, la rîndul sãu, propune un alt cuvînt
sau expresie, transmiþînd firul celui care trebuie sã
formuleze un alt enunþ. Învãþãtorul urmãreºte ºi
corecteazã enunþurile greºite.
La etapa a III-a, prin metoda Brainstorming, clasa
trebuie sã gãseascã sinonime ºi expresii sinonimice pentru
cuvintele ºi expresiile: iarnã, strat de zãpadã, fulgi, cad.
Ulterior, prin intermediul jocului Excludeþi cuvîntul, sînt
selectate cele mai reuºite variante. Acestea sînt scrise de
învãþãtor pe postere ºi afiºate în faþa clasei.
7

Etapa a IV-a Creãm în colectiv. Elevii lucreazã în
grupuri a cîte 4, fiecare dintre ele primind cîte o fiºã cu
începutul enunþului:
(grupurile I, III): E o dimineaþã frumoasã de iarnã...
(grupurile II, IV): X... s-a gîndit sã facã un om de
zãpadã...
Fiecare membru al grupului alcãtuieºte cîte un enunþ,
care l-ar continua pe cel anterior, astfel încît sã se închege
un text coerent, respectînd succesiunea desfãºurãrii
acþiunii. Elevii utilizeazã materialul lingvistic însuºit.
Creaþiile sînt discutate ºi apreciate.
Etapa a V-a, Suma reuºitã. Clasa este împãrþitã în 2
grupuri, fiecare delegînd cîte un reprezentant pentru
grupul experþilor. Grupurile au în faþã ultimele 2 imagini
din subiectul iniþial. Li se propune sã elaboreze, în baza
lor, sfîrºitul povestirii care este prezentat clasei. Pe
parcursul expunerii, experþii selecteazã cele mai reuºite
idei, fac totalul, alcãtuind propria variantã.
La etapa finalã se revine la povestirea iniþialã.
Graficul ilustreazã rezultatele povestirii iniþiale ºi ale
celei finale:
Povestirea iniþialã
propoziþii simple
vocabular sãrac
lipsa expresiilor plastice
abilitãþi de povestire reduse
grad de originalitate redus

Povestirea finalã
propoziþii dezvoltate
vocabular bogat la temã
expresii plastice
fluiditate în expunere
originalitate sporitã

Astfel, rezultatele probei finale au demonstrat o
ascendenþã considerabilã în raport cu cea iniþialã.

M. Buruianã, S. Cotelea, A. Ermicioi, Exerciþii suplimentare la Abecedar, Editura ªtiinþa, Chiºinãu, 2001, p. 78.

DEZVOLTAREA COMPETENÞELOR COMUNICATIVE LA ELEVII CICLULUI PRIMAR ÎN CADRUL ORELOR DE LIMBA ROMÂNÃ PRIN
INTERMEDIUL METODELOR PARTICIPATIVE

66

EXERCITO, ERGO SUM

Dat fiind cele expuse, am cutezat sã arãt cã utilizarea
acestor tehnici oferã elevilor de vîrstã micã nu numai
posibilitatea de a-ºi forma competenþe comunicative, dar
ºi oportunitãþi de afirmare, manifestare ºi formare a Eului.
Cineva spunea: Ca sã fii dascãl, trebuie sã fii tu însuþi
ucenic destulã vreme. Ca sã înveþi pe aproapele tãu, e
nevoie sã fi adunat ºi sã aduni multã învãþãturã. În acest
context, mã strãduiesc sã merg în pas cu cerinþele
timpului.
Revenind la ideea cã meseria de pedagog este o
problemã de conºtiinþã, þin sã menþionez cã încerc sã-mi
menþin conºtiinþa treazã ºi caut prin tot ceea ce fac ca
pedagog sã am curajul de a schimba ceea ce se poate
schimba, sã am seninãtatea de a accepta ceea ce nu
poate fi schimbat ºi înþelepciunea de a face diferenþã
între aceste douã lucruri.
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Simona PISOI
ªcoala nr. 22 Mircea Eliade, or. Craiova

Se joacã toatã ziua la calculator! Nu-ºi face temele!,
este una din plîngerile frecvente din partea pãrinþilor.
Copiii îºi petrec prea mult timp jucînd jocuri video. Însã
nu toate jocurile pe calculator sînt dãunãtoare; cele
educaþionale, de fapt, pot consolida învãþarea de la clasã.
Iar CD-ROM-urile ajutã copiii sã studieze limba englezã,
întrucît sînt eficiente la diverse niveluri. În momentul în
care un copil învaþã o limbã strãinã, orice experienþã
lingvisticã îi este beneficã în vederea susþinerii acestui
proces. Jocurile pe calculator, aºadar, faciliteazã actul
învãþãrii prin mãrirea receptivitãþii ºi a gradului de
asimilare a cunoºtinþelor.
Unul dintre factorii cei mai importanþi în învãþarea unei
limbi strãine, în cazul nostru învãþarea limbii engleze, este
motivaþia. Orice pãrinte ºtie cã fiul sau fiica lui iubeºte
jocurile pe calculator, în special cele de strategie. Uneori
copiii se distreazã atît de mult, încît ni se pare puþin
probabil ca ei sã înveþe ceva din aceste jocuri. Dar dacã
ei se simt bine, nu înseamnã cã nu învaþã. Minþile noastre
sînt programate sã înveþe, sã înþeleagã lucruri noi, sã se
dezvolte; în acest caz învãþarea este o plãcere. Întrucît
jocurile pe computer sînt distractive, copiii sînt motivaþi

ºi au de cîºtigat, indiferent cã ascultã instrucþiuni în limba
englezã, cã potrivesc cuvinte cu imagini, cã citesc sau
rezolvã un puzzle. ªi tipic, copilul acordã acestor sarcini
maximã atenþie pentru a putea ieºi învingãtor, ceea ce face
din respectiva experienþã una productivã ºi, în acelaºi
timp, distractivã!
O trãsãturã beneficã a jocurilor educaþionale pe
calculator este învãþarea interactivã. De exemplu, sã
presupunem cã avem un joc simplu de potrivire a unor
imagini de animale cu numele lor în limba englezã. Elevul
face click pe imaginea reprezentînd un cîine ºi aude
cuvîntul dog, apoi apasã pe cuvîntul scris reprezentînd
numele animalului ºi aude acest cuvînt. În situaþia datã,
sprijinul audio susþine imaginea în mod direct (fotografia
reprezentînd un cîine ºi cuvîntul scris), astfel încît copilul
poate înþelege ºi fãrã sprijinul profesorului de limba
englezã. Aceastã activitate de drag a cuvîntului spre
imagine foloseºte atenþia copilului mult mai eficient decît
dacã ar sta într-o bancã din spatele clasei în timp ce
profesorul citeºte cuvîntul ºi aratã spre o fotografie din
manual. Învãþarea interactivã este precum vechea zicalã:
Aud ºi uit, vãd ºi îmi amintesc, fac ºi înþeleg.
Distracþie

Reguli
JOCURI PE
CALCULATOR

Motivaþie

Competiþie

DEZVOLTAREA COMPETENÞELOR COMUNICATIVE LA ELEVII CICLULUI PRIMAR ÎN CADRUL ORELOR DE LIMBA ROMÂNÃ PRIN
INTERMEDIUL METODELOR PARTICIPATIVE
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Jocurile pe calculator  mijloc
esenþial de consolidare a
deprinderilor în învãþarea
limbii engleze

EXERCITO, ERGO SUM

Întrucît jocurile pe calculator apeleazã la mai multe
simþuri, ele se adreseazã diverselor stiluri de învãþare.
În momentul în care joacã un astfel de joc, copiii aud ºi
vãd engleza ºi adesea mutã litere, cuvinte sau fotografii
folosind mouse-ul. Wardip ºi Harrigan (2004) subliniazã
cã respectiva combinaþie de ascultare, vedere ºi miºcare
ridicã la maxim implicarea copilului datoritã faptului cã i
se activeazã mai multe simþuri în acelaºi timp. Astfel, un
copil cu deprinderi auditive bune sau unul cu deprinderi
vizuale avansate îºi poate folosi propriile atuuri pentru a
duce la bun sfîrºit sarcina jocului.
Nu în ultimul rînd, studiul bazat pe computer ajutã copiii
cu diverse stiluri emoþionale. Pentru cei timizi, învãþarea
într-un mediu sigur ºi confortabil, acasã, este de preþ. Ei se
pot juca în mod repetat, în cazul unor activitãþi mai
solicitante, pentru a le înþelege pînã la capãt, pentru a se
perfecþiona. Pot repeta cuvintele cu voce tare, pot cînta,
pot apãsa click oricînd pe monitor fãrã a fi stînjeniþi, fãrã a
le fi jenã cã greºesc. Pentru copilul cãruia i se distrage
atenþia foarte uºor, jocul pe calculator îl poate ajuta sã se
concentreze mai bine decît atunci cînd lucreazã în clasã.
JOCURI PE CALCULATOR

Vizual
SE ADRESEAZÃ DIVERSELOR
STILURI DE ÎNVÃÞARE

Auditiv

Kinestezic

În concluzie, jocurile pe calculator nu trebuie sã
înlocuiascã învãþarea limbii engleze într-un mediu ºcolar.
Ele sînt menite doar sã consolideze ceea ce elevii au
asimilat în clasã, prin activitãþi suplimentare, care sînt, în
acelaºi timp, motivante ºi deloc plictisitoare.
În general, calculatorul joacã un rol important în vieþile
noastre ºi ale copiilor. El sprijinã elevii în învãþarea
lexicului, la exerciþii de gramaticã, la citire ºi scriere ºi, nu
în ultimul rînd, la interacþiune ºi comunicare. Indiferent
cã este vorba de un joc pe calculator sau doar de un e-mail
cãtre un prieten, ei exerseazã limba englezã într-un mod
agreabil, activînd stilul de învãþare al fiecãruia. În acest
caz, învãþarea are un randament sporit ºi este o experienþã
plãcutã, care va fi, cu siguranþã, repetatã. Iar orice
activitate repetatã îi va îndrepta pe copii spre o mai bunã
stãpînire a limbii engleze.
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Avantajele jocurilor pe computer

JOCURILE PE CALCULATOR  MIJLOC ESENÞIAL DE CONSOLIDARE A DEPRINDERILOR ÎN ÎNVÃÞAREA LIMBII ENGLEZE
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UN NOU SUCCES PENTRU PRO DIDACTICA
Realizarea Proiectului Un viitor pentru copiii noºtri, implementat la nivel de pilotare în ºase centre
comunitare (perioada 2005-2006), va continua prin implicarea ºcolilor din întreaga republicã. Acest fapt se
datoreazã sprijinului financiar oferit de Fondul Servicii de Dezvoltare Liechtenstein (LIECHTENSTEINISCHER
ENTWICKLUNGS-DIENST), care ºi-a dorit sã contribuie la facilitarea integrãrii sociale a copiilor aflaþi în
dificultate din republica noastrã, în special a celor proveniþi din familii dezintegrate.
Proiectul se va desfãºura pe parcursul anilor 2007-2008. Bugetul proiectului este de 123020 euro.

Centrul de Resurse pentru
Tineri Erasmus din Floreºti

Ludmila NAGRINEAC
Direcþia Generalã Învãþãmînt, Tineret ºi Sport, Floreºti

Familia, ºcoala, comunitatea trebuie sã creeze
oportunitãþi ºi condiþii pentru ca tînãra generaþie sã obþinã
cunoºtinþe, deprinderi ºi atitudini care o vor ajuta sã
adopte comportamente responsabile ºi sãnãtoase.
Copiii au fost întotdeauna cei mai afectaþi de
fenomenele ºi crizele prin care trece societatea. De aceea,
acum ca niciodatã ei simt necesitatea de a fi pregãtiþi
pentru o viaþã independentã, de a avea cunoºtinþe ºi
calitãþi care i-ar ajuta sã-ºi consolideze aptitudinile pentru
propria protecþie ºi participare la prevenirea sau depãºirea
cu uºurinþã a riscurilor sociale. Migraþia în cãutarea unui
loc de muncã este unul dintre aspectele crizelor ºi
transformãrilor. Deseori se trece cu vederea impactul
acestui fenomen asupra dezvoltãrii copiilor. Pãrinþii
lipsesc mult timp din viaþa lor, comunicînd cu ei prin
intermediul telefonului ºi al coletelor.
Centrul Raional de Resurse pentru Tineri Erasmus
al DGÎTS Floreºti a efectuat un studiu, încercînd sã
identifice schimbãrile care se produc în dezvoltarea
emoþionalã ºi socialã a copiilor din familiile dezintegrate.

Colectarea datelor s-a realizat prin urmãtoarele
metode:
 chestionar privind situaþia copilului ºi familiei din
raion;
 training cu participarea tinerilor între 14-17 ani;
 masã rotundã cu participarea pãrinþilor, APL,
pedagogilor, reprezentanþilor ONG-urilor.
Am obþinut urmãtoarele date (Floreºti, la 01.01.07):
1001 copii  mama este plecatã peste hotare;
1373 copii  tata este plecat peste hotare;
843 copii  ambii pãrinþi sînt plecaþi peste hotare;
Copii de 0-18 ani  17822;
Copii din instituþiile de învãþãmînt preuniversitar 
12085.
Condiþiile de trai ale copiilor din aceste familii se
îmbunãtãþesc, ei însã se confruntã cu stãri emoþionale
dificile  singurãtate, neîncredere, fricã, dor de pãrinþi:
Timpul se scurge ireversibil. Parcã nu demult mã jucam
în braþele tale moi, plimbîndu-mi mînuþele prin pãrul lung
ºi mãtãsos. Visam sã cresc, sã mã petreci la ºcoalã, sã fii
mîndrã de mine. Dar viaþa e alta. Ai plecat departe...Mi-ai
spus cã pleci pentru puþin timp, dar ... au trecut deja 6
ani!!! Revii, ºi iar pleci ... ªtiu cã þi-e dor de mine ºi cã
tot ceea ce faci e pentru prezentul ºi viitorul meu. Dar
mi-e greu ... Mi-e sufletul trist ...
În fiecare searã îþi urez noapte bunã, dar tu nu
eºti lîngã mine. În orice dimineaþã îþi zic bunã
dimineaþa, dar tu nu eºti lîngã mine. Clipele în care
vorbim la telefon sînt cel mai mare dar.
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Fãrã tine sãrbãtorile nu au farmec ºi rãsãritul
soarelui parcã e altul.
Da, ai dreptate, bunicii sînt buni, mã iubesc, mã
îngrijesc... însã am nevoie de tine! Acum ca niciodatã!
Te aºtept.
(Tatiana, or. Floreºti)
Plecarea pãrinþilor influenþeazã diferit performanþa
ºcolarã a copiilor. Unii sînt suprasolicitaþi cu lucrãri din
gospodãrie, neavînd suficient timp pentru studii. Alþii
devin mai puþin motivaþi sã obþinã rezultate bune la
învãþãturã, fiind convinºi cã pãrinþii vor achita contractul
sau îi vor ajuta sã-ºi asigure viitorul. Pe de altã parte,
succesele obþinute se datoreazã dorinþei copiilor de a
recompensa efortul pãrinþilor:
Mi-e dor... ºi inima îmi plînge,
Cã mama la pieptu-i nu mã strînge,
Cã nu-i lîngã mine ºi nu-mi dã povaþã
Ca sã-mi fie mai uºor în viaþã.
Ea e departe, dar eu ºtiu
Cã tot ce face e ca sã fiu
Sã învãþ bine la ºcoalã, ca ea,
ªi sã am putere de a rãbda.
(Ana-Maria, s. Sãnãtãuca)
Majoritatea copiilor se simt fericiþi atunci cînd ...în
altarul familiei mele toþi se adunã cu inimi iubitoare...
(Diana, or. Floreºti)
Pentru a-ºi motiva plecarea peste hotare, unii pãrinþi
le promit copiilor, în calitate de recompensã pentru lipsa
lor, asigurarea unui viitor decent. În acelaºi timp, copiii
afirmã cã nu acceptã astfel de promisiuni:
Nu am nevoie de bogãþie ºi lux, am nevoie de
dragostea voastrã. ªi nu aº vrea sã fiu numai cu mama
sau numai cu tata, ci cu ambii. Sã nu credeþi cã dacã
nu v-am ascultat de 2-3 ori, înseamnã cã nu vã respect.
Aºa e orice copil. Jur cã voi fi cuminte, iar voi juraþi-mi
cã nu mã veþi pãrãsi!...
(Elena, s. Rãdulenii Vechi)

În scopul dezvoltãrii abilitãþilor de integrare socialã a
copiilor din familii dezintegrate, CRRT Erasmus
implementeazã Proiectul Un viitor pentru copiii noºtri,
coordonator V. Dumitraºcu, CE PRO DIDACTICA. În
cadrul activitãþilor planificate se realizeazã urmãtoarele
obiective:
1. Îmbunãtãþirea vieþii psihoemoþionale a copiilor ºi
tinerilor prin oferirea oportunitãþilor de integrare
socialã.
2. Dezvoltarea competenþelor profesionale ale
specialiºtilor din diverse organizaþii care lucreazã
cu copii din familii dezintegrate.
3. Sensibilizarea comunitãþii asupra problemei
apariþiei unui nou grup de risc  copii din familii
dezintegrate.
4. Instruirea pãrinþilor în domeniul comunicãrii ºi
dezvoltãrii copiilor.
5. Promovarea diferitelor modele de participare a
copiilor la nivelul comunitãþii ºi ºcolii.
6. Crearea unor grupuri de suport (din rîndul
adolescenþilor) pentru a oferi sprijin informaþional
ºi emoþional necesar acestei categorii de tineri.
7. Înfiinþarea în fiecare instituþie de învãþãmînt a
Serviciilor Prietenoase Copiilor. În acest scop sînt
instruiþi 56 de organizatori ai muncii educative din
instituþiile de învãþãmînt preuniversitar din raion,
11 psihologi ºcolari, 22 tineri  formatori în calitate
de Educatori de la Egal la Egal.
Þin sã menþionez cele mai de amploare activitãþi
desfãºurate simultan (la aceeaºi datã ºi orã) în toate
instituþiile de învãþãmînt preuniversitar din r. Floreºti în
cadrul Campaniei Raionale Învãþ sã fiu:
 ore de dirigenþie cu participarea pãrinþilor
(Universul copilului, Copilãrie fãrã violenþã);
 masa rotundã Un viitor pentru copiii noºtri
(invitaþi pãrinþi, bunici, profesori, APL).
Un exemplu de bunã practicã, realizat în cadrul
proiectului în s. Bãhrineºti, este maratonul cu genericul
Un bãnuþ, sã le fie picilor noºtri cãlduþ, organizat de
Centrul de Resurse pentru Tineri ºi Asociaþia Pedagogilor
ºi Pãrinþilor, cu scopul de a colecta contribuþia comunitãþii
pentru gazificarea grãdiniþei din sat. Pe parcursul acþiunii
s-a fãcut legãturã telefonicã cu pãrinþii care muncesc în
Italia, Rusia, Grecia, Irlanda. Aceºtia au donat suma de
21000 mii lei.
În prezent, echipa de implementare a proiectului
lucreazã la elaborarea Programului de activitãþi destinate
timpului liber pentru copiii ºi tinerii din raion, conform
necesitãþilor ºi intereselor acestora, ºi la crearea
Serviciilor Prietenoase Copiilor în toate instituþiile de
învãþãmînt preuniversitar.
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1. Ce v-a determinat sã plecaþi peste hotare?
Sînt de profesie educator. Lipsa locurilor de
muncã, reducerea numãrului de grãdiniþe m-a
fãcut sã iau drumul pribegiei. Fiica atingea vîrsta
de ºcoalã, trebuia întreþinutã.
2. Ce vã spune fiica cînd vorbiþi la telefon?
Îmi povesteºte despre rezultatele ei de la ºcoalã,
mã întreabã cînd voi veni acasã.
3. Cît de des vã gîndiþi la faptul cã trebuie sã vã
întoarceþi în þarã?
Întotdeauna. Dar cînd revin, îmi schimb pãrerea
ºi plec din nou. Ne construim o casã ºi fiica trebuie
sã capete o meserie.
4. Simþiþi cînd fiica se confruntã cu vreo problemã
ºi are nevoie de sprijinul dvs.?
Desigur. În acele clipe doresc sã-mi creascã aripi
ºi sã zbor la ea.
5. Credeþi cã e mai importantã susþinerea materialã a copiilor decît cea moralã?
Copiii întotdeauna au nevoie de sprijinul nostru,
oricare ar fi el, material sau moral.
6. Cu ce mesaj veniþi cãtre pãrinþii plecaþi peste
hotare?
Înainte de a pleca, gîndiþi-vã bine. Cîntãriþi argumentele pro ºi contra. Sfãtuiþi-vã cu copiii, rudele, apoi luaþi
o decizie.
***
Mesaje pentru pãrinþii de peste hotare
Sînt copilul acestui pãmînt. Rãtãcesc prin tulburãri de spirite, cãci îmbinãrile de felul discriminare
socialã, strãinãtate absurdã îmi macinã auzul. Trec
atît de stupefiatã prin lume, încît nu mai sînt în stare sã
sesizez ceea ce poate schimba cursul acestei existenþe.
Rãtãcesc printr-un continuu întuneric: mi-s pãrinþii
departe, i-a stãpînit forþa unui dolar. Au pierdut ºi ei
cursul timpului, încît, ruºinaþi, mã întreabã: Eºti deja
într-a IX-a?, Eºti frumoasã?.
Aº vrea sã renunþ la toate, numai sã mã reîntorc în
timp, sã fiu acea copilã naivã alintatã în braþele mamei.
ªi de ce oare nu mi-a fost hãrãzit sã fiu alãturi de cei
mai apropiaþi sufleteºte? Sînt sortitã sã umblu prin
întuneric, înveºmîntatã cu haine la modã, dar tratatã
cu invidie ºi totodatã cu indiferenþã de cei din jur, care
mã gãsesc cea mai frumoasã.
Sînt o fiinþã supusã marelui examen al izolãrii de
pãrinþi, care au luat forma ºi funcþia unui dolar:
mãsoarã, cîntãresc etc. Iar eu, fiica lor, nu sînt decît o
lacrimã gata sã stropeascã orice c-un Dor de copil.
S-ar putea schimba lumea?!
(Ana ÞUGUI, s. Gvozdova)

***
Dragi pãrinþi,
Vã salut cu mult drag ºi am o mare rugãminte: veniþi
acasã, pentru cã vã duc dorul. Nu am nevoie de lux, de
toate lucrurile scumpe ce mi le luaþi. Am nevoie de voi,
cãci vã iubesc foarte mult.
***
Dragã mamã ºi tatã,
Pe aripile timpului se apropie sãrbãtorile de iarnã.
Pãrinþii le pregãtesc copiilor cadouri. Toþi sînt fericiþi,
toþi se bucurã, eu însã... Cine îmi va aduce cadouri de
Crãciun, cine îmi va mîngîia durerea pe care o simt din
cauza singurãtãþii? Mi-e foarte greu fãrã voi, fãrã
mîngîierea voastrã, uneori îi invidiez pe copiii ai cãror
pãrinþi sînt alãturi. Pãrinþii mei au fost mereu departe
de mine, dragostea lor o simþeam doar prin telefon.
ªtiind cît de greu e fãrã dînºii, eu niciodatã nu-mi
voi pãrãsi copiii într-un colþ de lume. Voi fi mereu lîngã
ei, aºa cum aº vrea sã fie ºi pãrinþii mei lîngã mine. Înþeleg
cã republica noastrã nu vã poate oferi locuri de muncã
pentru a întreþine o familie de cinci persoane, însã
despãrþirea e dureroasã. În adîncul sufletului ºtiu cã vã
simþiþi vinovaþi ºi vã pare rãu. Nu vã pot judeca, deoarece
pentru noi faceþi acest efort, pentru noi îngheþaþi pe
strãzile Moscovei, pentru noi adormiþi seara cu ochii
înlãcrimaþi.
Aceastã scrisoare o adresez pãrinþilor mei, plecaþi
la Moscova, dar ºi tuturor pãrinþilor plecaþi în
strãinãtate.
Ce mult aº vrea sã m-auziþi,
Veniþi mai repede-napoi
Sã nu fim robi la alþii.
Veniþi mai repede acasã, cã plîng copiii dupã voi,
Sã stãm cu toþii la o masã
ªi sã zîmbim cu toþii noi.
(Veronica BANTUª, s. Rãdulenii Vechi)
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Interviu cu pãrinþi plecaþi peste hotare
(Liceul Teoretic I. Creangã or. Floreºti)
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Impactul carenþei afective la
vîrsta preºcolarã ºi ºcolarã micã
asupra dezvoltãrii personalitãþii
(cazul copiilor educaþi în lipsa unui
pãrinte)
Zinaida
BRASLAVSCHI
Liceul Teoretic Mihai Eminescu, mun. Chiºinãu

Situaþia material-economicã defavorabilã a populaþiei
a generat migrarea masivã a cetãþenilor în scopul cãutãrii
unui loc de muncã bine remunerat. Deºi aceastã tendinþã
rezolvã într-o mãsurã mare problemele financiare, migraþia
a determinat dificultãþi de realizare a funcþiei educaþionale
a familiei, contribuind la destrãmarea ei temporarã. Lipsa
unui pãrinte sau a ambilor, eschivarea de la obligaþiile
educaþionale conduce la carenþã afectivã relativã, relaþiile
cu copilul fiind rare, intermitente, provizoriu rupte.
Efectele carenþei afective sînt cu atît mai grave ºi mai
ireversibile cu cît mai precoce ºi mai durabilã este aceasta.
Ele se pot clasifica în:
• efecte pe termen scurt, cum ar fi stoparea sau
regresia dezvoltãrii psihice;
• efecte pe termen lung; numeroase studii
anamnestice confirmã rolul carenþelor afective
precoce la subiecþii caracterizaþi de retard mental,
schizofrenici, delincvenþi.
Prezentãm în continuare datele unei cercetãri
experimentale, care ilustreazã consecinþele carenþei
afective la vîrsta preºcolarã ºi ºcolarã micã, în special în
dezvoltarea emotivã a persoanei.
Emoþiile constituie o categorie deosebitã a stãrilor
psihologice subiective ce reflectã, sub formã de trãiri
nemijlocite, ceea ce e plãcut sau neplãcut, rezultatele
activitãþii practice orientate spre satisfacerea trebuinþelor
actuale. Deoarece tot ceea ce face omul serveºte, în ultimã
instanþã, scopului de a satisface diferite nevoi, orice
manifestare a activismului este însoþitã de trãiri
emoþionale. Una dintre funcþiile pozitive ale afectelor
constã în faptul cã ele impun subiectului acþiuni
stereotipice, care reprezintã un procedeu statornicit în
evoluþie prin soluþionarea în condiþii de urgenþã a
situaþiilor dificile, provocate de necesitatea alegerii.
Emoþiile sînt formaþiuni ale personalitãþii ce o
caracterizeazã din punct de vedere social-psihologic.
Viaþa fãrã acestea ar fi la fel de imposibilã ca ºi fãrã
senzaþii. Emoþiile, susþinea G. Darwin, au apãrut în
procesul evoluþiei ca mijloc cu ajutorul cãruia se instituie
condiþii pentru satisfacerea trebuinþelor actuale.
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Subliniind importanþa procesului emoþional pentru om,
K.Viliunas noteazã: Evenimentul emoþional poate genera
formarea unor noi atitudini emoþionale faþã de diferite
circumstanþe... Obiect al dragostei-urii devine tot ce e
cunoscut de cãtre subiect ca o cauzã a satisfacþieiinsatisfacþiei (9, p. 143). Expresivitatea personalitãþii se
evidenþiazã în perioada preºcolarã ºi ºcolarã micã nu
numai prin dezvoltarea aptitudinilor, capacitãþilor º.a., dar
ºi prin dezvoltarea afectivitãþii. Sfera emoþionalã a omului
se schimbã în decursul întregii vieþi, dar anume vîrsta
preºcolarã ºi ºcolarã micã ocupã un loc important,
deoarece emoþiile predominã asupra tuturor proceselor
psihice ale copilului.
Evoluþia afectivitãþii este influenþatã ºi de imitarea
atitudinilor sau a emoþiilor celor din jur. Copilul reproduce
cu uºurinþã nu numai limbajul verbal, ci ºi cel nonverbal
(gesturile, atitudinile), prin care se transmit trãirile ºi
emoþiile adulþilor. Trecerea de la vîrsta timpurie la cea
preºcolarã este caracterizatã de schimbãri în conþinutul
afectivitãþii, ce se manifestã prin apariþia unor forme
deosebite de retrãire, compasiune pentru alþi oameni. Pe
mãsurã ce se împletesc în structura activitãþii, emoþiile se
angajeazã în îndeplinirea sarcinilor, contribuind astfel
la implicarea efortului voluntar.
La 6-7 luni copilul este atent la jucãrii, le zîmbeºte; la
8-10 luni este interesat ºi trãieºte emotiv prezenþa copiilor
de aceeaºi vîrstã, reacþioneazã adecvat la mimica pozitivã
ºi negativã; la 1-1,2 ani manifestã o atitudine diferenþialã
faþã de obiectele din jur (pe unele le acceptã, pe altele le
respinge), începe sã înþeleagã conþinutul permisiunilor ºi
interdicþiilor, se bucurã de rostirea primelor cuvinte. În
perioada 1-1,5 ani se formeazã sentimentul ruºinii, iar la
1,5-2 ani  atitudini ºi sentimente de simpatie ºi respingere
faþã de oameni ºi obiecte, se consolideazã sentimentul
ruºinii ºi supãrãrii în caz de mustrare. Tot la aceastã vîrstã
se manifestã primele sentimente intelectuale  sub forma
repetãrii melodiilor, elementelor de dans, rãsfoirii cãrþilor
ilustrate. La 2-3 ani, sub influenþa jocurilor colective ºi a
activitãþilor din grãdiniþã, încep sã se formeze sentimentele
sociale, continuã sã se dezvolte sentimentele estetice, se
manifestã atracþia pentru naturã. Criza de la 3 ani îi atribuie
comportamentului opozant al copilului un caracter
generalizator, înlãturînd deosebirile dintre apropiaþi ºi
strãini. Simptomatica acestei crize îºi pierde sensul la

vîrsta preºcolarã, copilul devenind îndeajuns de
independent de influenþa nemijlocitã a situaþiei; el nu mai
împrumutã stãrile emoþionale ale celui mai apropiat om.
Starea altui om îl afecteazã doar în cazul cînd participã la
situaþia provocatoare de trãiri ºi cunoaºte cauzele
acestora. Astfel, se poate vorbi despre implicarea emoþiilor
în formarea de atitudini, moment caracteristic vîrstei
preºcolare ºi ºcolare mici. Totodatã, la aceastã vîrstã se
dezvoltã experienþa comunicativã, are loc angajarea
copilului în activitãþi de grup, care înlãturã egocentrismul
afectiv al primilor ani de viaþã. Se consolideazã capacitãþile
voluntare, emoþiile contribuind la reglarea voluntarã a
comportamentului.
Copiii din familiile incomplete se aflã într-o situaþie
defavorabilã, fiind lipsiþi de influenþa adulþilor de la care
învaþã arta afectivitãþii. Cercetãrile din domeniu au relevat
efectele negative ale carenþei afective: lipsã de
asertivitate, anxietate, sentimentul vinovãþiei, suspiciune
în relaþiile cu adulþii, incapacitatea de a stabili relaþii
sociale constructive etc. Copiii care se confruntã cu
absenþa unuia sau a ambilor pãrinþi trãiesc o stare de
disconfort din cauza nesatisfacerii trebuinþelor de
securitate ºi susþinere socialã. Ideile umaniste care
ghideazã procesul educaþiei contemporane pun accentul
pe valoarea individualitãþii fiecãrui om. În contextul
realizãrii acestei idei o problemã primordialã care stã în
faþa celor maturi (pãrinþi, educatori, profesori) constã în
a forma copilului experienþele emoþionale necesare unei
structurãri armonioase a personalitãþii. Studiile mai multor
autori au demonstrat cã organismul copilului trãieºte o
necesitate continuã de satisfacþie emoþionalã. Caracterul
emoþiilor are o influenþã importantã asupra sãnãtãþii
omului, determinã potenþialul de viaþã, relaþiile cu
societatea. Emoþiile pozitive diminueazã stãrile de excitare,
asigurã normalitatea tuturor sistemelor funcþionale, iar
cele cu caracter stresant împiedicã evoluþia psihicã
normalã: face dificilã stabilirea contactelor cu ambianþa,
creeazã dificultãþi de percepere a situaþiilor noi, de
dezvoltare a capacitãþilor comunicative.
Preºcolaritatea ºi vîrsta ºcolarã micã, dupã cum am
indicat anterior, prezintã o însemnãtate deosebitã în
dezvoltarea afectivitãþii. Relaþiile ºi climatul din familie
sînt esenþiale în evoluþia psihicã ºi spiritualã a copilului.
Contactele defavorabile cu adulþii apropiaþi conduc la
instituirea unei stãri de disconfort, creeazã conºtiinþa de
pericol, de instabilitate, în anumite cazuri pot influenþa
negativ formarea personalitãþii copilului: manifestarea
nerãbdãrii, schimbarea frecventã a dispoziþiei, reacþii
agresive, agitaþie.
Deosebit de semnificative sînt relaþiile copilului cu
mama, acestea prezentîndu-se ca un sistem de rapoarte
cu caracter motivaþional. Importante în special sînt valorile
promovate de mama în relaþiile cu copilul, atitudinile mamei
1

faþã de copil ºi interesele lui, rolul mamei în familie, modelele
comportamentale pe care aceasta le demonstreazã.
Emoþiile negative ale mamei, precum ºi relaþiile tensionate
dintre pãrinþi sînt percepute de copil ca un pericol.
Pedagogul rus K. D. Uºinski menþiona cã emoþiile,
reflectate în mimica adulþilor, iniþial influenþeazã starea
psihicã a copilului, apoi se transpun în spiritualitatea lui.
Atunci cînd mama sistematic nu reacþioneazã la plînsul
copilului, cînd acesta este privat de prezenþa ei pentru
mult timp, stãrile lui se transformã treptat în calitãþi
negative.
Vom prezenta în continuare datele unui studiu în
cadrul cãruia am urmãrit sã identificãm impactul carenþei
afective asupra dezvoltãrii sferei emoþionale la copiii de
vîrstã preºcolarã ºi ºcolarã micã. Au fost selectate douã
grupuri de copii  experimental (copii din familii
incomplete, ai cãror pãrinþi sînt temporar absenþi) ºi de
control (copii din familii complete). S-au utilizat mai multe
metode de cercetare, rezultatele urmînd sã ilustreze
importanþa susþinerii afective din partea pãrinþilor în
formarea afectivitãþii copilului.
Atitudinile copiilor au fost identificate prin
intermediul testului culorilor (E.F.Bajina, A. M. Atkinson).
Rezultatele au relevat:
• atitudini negative faþã de mamã în cazul copiilor
din familiile temporar dezintegrate, determinate de
faptul cã aceºtia se bucurã de mai puþinã înþelegere, gingãºie, atenþie din partea ei; în familiile
complete se manifestã atitudini pozitive1;
• atitudini relativ pozitive faþã de tatã, compararea
statisticã a datelor obþinute pe cele douã
eºantioane nu indicã diferenþe semnificative;
• copiii din familiile temporar dezmembrate
demonstreazã faþã de fraþi atitudini mai negative
decît cei din familiile complete;
• în condiþii de carenþã afectivã copiii îºi formeazã
o imagine de sine lacunarã, negativã;
• copiii din familiile complete demonstreazã atitudini
mai pozitive faþã de prieteni decît cei care se educã
în lipsa temporarã a unuia sau a ambilor pãrinþi.
Testul CAT (Childrens Apperception Test) a fost
utilizat în scopul identificãrii unor posibile conflicte
latente. ªi în cazul acestor rezultate s-au stabilit diferenþe
între stãrile psihice ale copiilor din familii complete ºi ale
celor din familii temporar dezintegrate. Au fost elucidate
mai multe conflicte interne, care se reflectã perturbant
asupra stãrii psihice a copilului ºi asupra raporturilor lui
cu ambianþa socialã: frica de sancþiuni din partea
pãrinþilor, inclusiv de pedepse corporale; dorinþa de a fi
iubit de rînd cu insuficienþa manifestãrilor afective
pozitive, iar de aici ºi teama de singurãtate, foame, boalã,
frig, întuneric; concurenþa cu semenii, conflicte cu
aceºtia, lipsa prietenilor etc. Deºi în cazul copiilor educaþi

Prin comparare statisticã s-a stabilit o diferenþã semnificativã a rezultatelor obþinute în grupul experimental ºi cel de control.
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prin participarea ambilor pãrinþi s-au depistat anumite
conflicte, explicaþia este alta. De exemplu, ambele
eºantioane au demonstrat fricã de singurãtate, sentiment
explicat în psihanalizã prin teama de a-ºi pierde pãrinþii.
Copiii din familiile complete se confruntã mai frecvent cu
stãri de anxietate legate de insatisfacerea trebuinþelor
alimentare, dar acestea sînt provocate de insatisfacerea
unor trebuinþe de moment, nu de frica de a nu avea
posibilitatea de satisfacere. La fel, ei sînt mai afectaþi de
întuneric ºi frig, condiþii percepute ca pericole. În schimb,
nu au stãri de fricã în raport cu diverse acþiuni ale
pãrinþilor, nu-ºi percep tata ºi mama ca sursã a pedepsei,
a agresiunii fizice. Sînt curioase ºi rezultatele privind
relaþiile copiilor cu semenii. Copiii din familii complete dau
dovadã de spiritul concurenþei ºi au mai mulþi prieteni,
cei educaþi în condiþii de carenþã afectivã  de conflict cu
semenii ºi de sentimentul singurãtãþii.
Prin intermediul metodei CAT au fost relevate
principalele trebuinþe ale copiilor: de evitare a pedepselor,
de autoafirmare, de relaþii pozitive cu ambianþa, de
echilibru etc. La copiii din familii temporar dezmembrate
se remarcã cu intensitate motivul evitãrii sancþiunilor,
lipsa dragostei, atenþiei ºi aprecierii din partea pãrinþilor,
implicarea în rezolvarea conflictelor intrafamiliale. La cei
din familii complete  de autoafirmare, de menþinere a
relaþiilor de prietenie, de comunicare ºi de competiþie cu
semenii. Relaþiile cu tata ºi cu mama sînt percepute ca
frustrante de cãtre copiii din familiile temporar
dezintegrate, ei reacþionînd agresiv. Copiii din familii
complete le percep pozitiv, reacþioneazã calm ºi activ. Prin
intermediul metodei CAT s-a stabilit cã stãrile afective
negative ale copiilor din familiile incomplete sînt
determinate de: conflictele dintre pãrinþi (23,93%),
sancþionarea din partea pãrinþilor (18,8%), necesitatea de
liniºte în familie (21,3% ), tata în calitate de persoanã
frustrantã (50,54%).
Carenþa afectivã, dupã cum indicã datele cercetãrii,
se manifestã ca o condiþie perturbantã, conducînd la
frustrare ºi rigiditate afectiv-comportamentalã.
Rigiditatea la vîrstã micã se transformã cu timpul în
trãsãturi de caracter: duritate, severitate, intransigenþã,
încãpãþînare. În cazuri mai grave ea poate provoca stãri
patologice, cum ar fi nevroza obsesivã. Subiectului îi
lipseºte flexibilitate, el are opinii ºi principii dure, este
impermeabil la argumentele persoanelor din anturajul sãu,
egocentrismul fãcîndu-1 incapabil de a se pune în locul
altuia. Cercetarea a stabilit o diferenþã semnificativã
(t=3,07 la p<0,0001) între manifestãrile de rigiditate,
acestea fiind caracteristice copiilor din familiile temporar
dezmembrate. Totodatã, copiii din familiile incomplete

sînt mai frustraþi decît cei din familiile complete (t=4,98 la
p<0,0001). Prin corelarea datelor s-a conturat un raport
pozitiv înalt între frustrare ºi rigiditate, anxietate ºi
frustrare: anxietatea ºi rigiditate se prezintã ca rezultat al
unei frustrãri îndelungate provocate de carenþã afectivã.
O altã raportare a datelor a scos în evidenþã relaþia
pozitivã între afectivitate ºi agresivitate.
Concluzia vorbeºte în termeni duri despre impactul
carenþei afective asupra relaþiilor dintre pãrinþi ºi copii.
Persoana caracterizatã de imaturitate afectivã este
impresionabilã, vulnerabilã ºi inadaptatã social. De fapt,
sfera emoþionalã a copilului, atît de fragilã, dar ºi foarte
importantã pentru personalitatea lui, este o formaþiune
aflatã în controlul ºi grija familiei. Maturitatea sau
imaturitatea afectivã este determinatã de relaþiile copilului
cu pãrinþii, îndeosebi la vîrstã micã. De aceea, posibilitatea
comunicãrii cu pãrinþii, satisfacerea trebuinþei de
securitate prin intermediul relaþiilor favorabile din cadrul
familiei se prezintã ca o premisã a formãrii unei persoane
sãnãtoase psihologic, armonioase în plan psihic ºi social.
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O incursiune în practici
incluzive: abordare
comparativã

Viorica COJOCARU
Centrul de Zi Speranþa

Educaþia incluzivã este un domeniu în dezvoltare. În
întreaga lume pãrinþii, profesorii, organizaþiile de resort
depun eforturi pentru promovarea practicilor
educaþionale pozitive, astfel încît toþi copiii ºi tinerii sã
beneficieze de o educaþie de calitate. Pentru copiii cu
dizabilitãþi aceste practici constituie incluziunea în ºcolile
ºi clasele generale alãturi de semenii lor sãnãtoºi.
În plan internaþional, tendinþele în promovarea
incluziunii sînt susþinute de o serie de iniþiative ºi tratate:
Convenþia ONU cu privire la Drepturile Copiilor (1989),
Regulile Standard privind Egalizarea ªanselor pentru
copiii cu dizabilitãþi ONU (1993), Declaraþia de la
Salamanca UNESCO (1994). Aceste documente recunosc
dreptul tuturor copiilor la educaþie.
Unele þãri au înregistrat progrese importante în
promovarea educaþiei incluzive din punctul de vedere al
legislaþiei naþionale: Canada, Cipru, Danemarca, India,
Luxemburg, Malta, Norvegia, Africa de Sud, Spania,
Suedia, Uganda, Marea Britanie ºi SUA. Legislaþia italianã
a acceptat educaþia incluzivã în 1970.
Un studiu comparat privind experienþele de realizare
a educaþiei integrate în þãrile lumii evindenþiazã unele
aspecte comune:
• În majoritatea cazurilor, integrarea copiilor cu
cerinþe educative speciale (CES) în ºcoli obiºnuite
s-a efectuat prin intermediul unor programe/
proiecte implementate în parteneriat ºcoalãcomunitate;

• Proiectele sau programele de integrare nu au
cuprins toþi copiii cu cerinþe speciale din
comunitate în acelaºi timp. Strategia adoptatã are
în vedere inserþia unui numãr limitat de copii
pentru a evita anumite disfuncþii în cadrul
sistemului de învãþãmînt (imposibilitatea
desfãºurãrii normale a activitãþilor în clase, lipsa
interesului sau refuzul cadrelor didactice de a
lucra în condiþiile educaþiei integrate).
• Societatea civilã, prin structurile sale (în special
organizaþiile nonguvernamentale, asociaþiile de
pãrinþi, organizaþiile de pe lîngã biserici), îºi asumã
responsabilitãþi ferme ºi iniþiazã în parteneriat cu
alte instituþii comunitare proiecte de susþinere a
persoanelor cu cerinþe speciale ºi a integrãrii lor
în ºcolile obiºnuite sau în activitãþi comunitare.
În unele state ale lumii, s-au obþinut deja schimbãri
majore în domeniul educaþiei integrate, fiecare atingînd
un anumit nivel de dezvoltare al învãþãmîntului incluziv.
Organizaþia pentru Cooperare ºi Dezvoltare Economicã

Tatiana JALBÃ
Centrul de Zi Speranþa

75

MAPAMOND PEDAGOGIC

(OECD), în parteneriat cu Centrul de Cercetãri în domeniul
Educaþiei, au prezentat raportul Integrarea elevilor cu
cerinþe educative speciale în ºcolile generale privind
rezultatele în cele 21de þãri membre, axîndu-se pe diverse
domenii:
Politici ºi legislaþie
În Australia educaþia inluzivã s-a dezvoltat pe baza
implementãrii Programului Naþional pentru Echitate în
ºcoli (1993) ºi iniþiativa Naþiunilor Active din 1993, care
prevedeau dezvoltarea sistemului incluziv.
În Franþa, odatã cu aprobarea Legii cu privire la
Educaþie (1989), autoritãþile locale au fost obligate sã
asigure educaþia tuturor copiilor cu dizabilitãþi, iar
modificãrile din 1991 prevedeau integrarea în ºcolile
generale a unor categorii de copii cu dizabilitãþi ºi
obþinerea diplomei de absolvire.
Legislaþia germanã recunoaºte dreptul copiilor cu
dizabilitãþi la educaþie în ºcolile generale, pãrintele alegînd
modalitatea de integrare.
Legislaþia italianã din 1992, consolidatã prin decretul
prezidenþial din 1994, stabileºte criteriile privind
dezvoltarea Planurilor Educaþionale Individualizate ºi
întãreºte verigile interdisciplinare. Învãþãmîntul incluziv
este acceptat în Italia încã din anii 1970.
În Spania, legislaþia din 1995 prevede definitivarea
conceptului de Cerinþe Educaþionale Speciale, incluzînd
copiii care au nevoie de suport special ºi adaptare
curricularã, inclusiv copiii dezavantajaþi social ºi
supradotaþi.
Promovarea unei politici educaþionale incluzive
reprezintã o prioritate la nivelul tuturor þãrilor europene
ºi a Comisiei Europene. România, ca stat membru al
Uniunii Europene, a adoptat politica educaþionalã
incluzivã ce are la bazã principiul egalitãþii ºanselor ºi
necesitã eforturi deosebite pentru integrarea tuturor
copiilor din învãþãmîntul special în învãþãmîntul de masã.
Numãrul mare de copii din invãþãmîntul special, precum
ºi insuficienþa resurselor umane, materiale ºi financiare
presupune un proces de duratã.
Organizarea educaþiei
Evoluþia situaþiei cu privire la educaþia incluzivã din
Germania, Grecia, Australia, Norvegia, Spania, Turcia,
Marea Britanie, SUA indicã o creºtere a numãrului elevilor
cu dizabilitãþi în ºcolile generale.
În Australia se orienteazã spre includerea copiilor cu
dizabilitãþi uºoare ºi moderate mai mult în clase speciale
în cadrul ºcolilor generale, decît în ºcolile speciale.
În Austria numãrul total al copiilor cu CES a crescut,
însã numãrul celor incluºi în ºcolile speciale a rãmas
acelaºi. La nivel regional, ºcoala specialã funcþioneazã
ca Centru de Resurse, susþinînd ºi informînd ºcolile
generale despre educaþia copiilor cu dizabilitãþi. În clasele
incluzive, din cei 20 de elevi  4 sînt cu CES, fiind instruiþi
de doi profesori, unul dintre care este specialist în
domeniul educaþiei speciale.

În Franþa, în ultimii 20 de ani s-a înregistrat o creºtere
cu 20% a numãrului studenþilor cu dizabilitãþi în
universitãþi.
În Germania, numãrul elevilor din ºcolile speciale a
scãzut cu 3,3% în ultimii ani, în schimb s-a mãrit numãrul
elevilor cu CES în ºcolile de culturã generalã. Majorãrile
s-au produs ca urmare a recomandãrilor Conferinþei
Naþionale din 1994, desfãºurate sub egida Ministerului
Educaþiei ºi Culturii, care prevedeau dreptul copiilor cu
dizabilitãþi de vîrstã ºcolarã de a fi integraþi în ºcoli
generale. Aproximativ 150 de ºcoli participã într-un
program experimental în domeniul educaþiei incluzive.
Programul preconizeazã aplicarea unui model de educaþie
în cadrul cãruia numãrul elevilor în clasã sã fie de 20,
dintre care 2 cu dizabilitãþi (instruiþi de 2 profesori, unul
fiind profesor de sprijin).
În Turcia au fost selectate 91 de instituþii din ciclul
preºcolar, primar ºi secundar, cu scopul implementãrii unui
studiu pilot, prevãzut ca mijloc de promovare a integrãrii
copiilor cu nevoi speciale. Procesul s-a desfãºurat prin
activitãþi de instruire a profesorilor, adaptarea
metodologiei educaþionale ºi a mediului fizic.
Curriculum
În Danemarca, conform Actului cu privire la Educaþie
(1994), se acceptã modificarea curriculumului în funcþie
de nevoile copilului (numãrul de ore sãptãmînale,
varietatea subiectelor studiate).
În Spania au fost elaborate ghiduri orientate spre
ajutorarea profesorilor în adaptarea Curriculumului
Naþional la necesitãþile copiilor cu dizabilitãþi.
Implicarea pãrinþilor ºi a comunitãþii
Autoritãþile locale din Franþa sînt responsabile de
informarea populaþiei despre facilitãþi, programe ºi alte
servicii privind ºcolarizarea copiilor cu dizabilitãþi.
Pãrinþii copiilor cu CES din Grecia manifestã interes
deosebit în obþinerea suportului prevãzut pentru
încadrarea acestora în ºcolile generale. Ei coopereazã cu
profesorii, asigurînd, în unele cazuri, ei înºiºi acest suport.
În Germania se atestã o creºtere a implicãrii
comunitãþii ºi pãrinþilor în educaþie. Pãrinþii copiilor
sãnãtoºi sînt preocupaþi de faptul cã includerea copiilor
cu CES în clase generale ar putea avea repercusiuni
nedorite asupra copiilor, de unde rezultã necesitatea
adaptãrii sistemului incluziv.
Instruirea ºi formarea cadrelor didactice
Dezvoltarea învãþãmîntului incluziv în Danemarca a
fost însoþitã de necesitatea sporirii numãrului activitãþilor
de formare pentru profesori. Numãrul cadrelor didactice
care frecventeazã cursurile de doi ani în domeniul educaþiei
incluzive s-a dublat comparativ cu anii 1993-94.
În Spania, instruirea profesorilor în domeniul educaþiei
speciale este efectuatã de Reþeaua de Centre a
Profesorilor. Deoarece realizarea învãþãmîntului incluziv
reclamã dezvoltarea curriculumului, Centrul Naþional de
Resurse în domeniul incluziunii ºcolare a fost încadrat
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• Iniþierea ºi derularea unor activitãþi educative
extraºcolare prin valorificarea resurselor ºi
serviciilor din comunitate;
• Informarea opiniei publice prin mass-media sau
întruniri cu privire la specificul învãþãmîntului
incluziv;
• Iniþierea cursurilor de perfecþionare a cadrelor
didactice pe teme ce þin de educaþia integratã.
Deºi s-au înregistrat schimbãri în domeniul educaþiei
incluzive, totuºi mai sînt necesare intervenþii, deoarece
numãrul copiilor incluºi în ºcolile speciale este în creºtere.
Spania
Proiectul de integrare educaþionalã (Educational
Integrational Project, Valladolid) preconizeazã aplicarea
principiului normalizãrii în sistemul de învãþãmînt, prin
realizarea integrãrii în ºcoala obiºnuitã a copiilor cu cerinþe
speciale în educaþie, totodatã ºi asigurarea tuturor
serviciilor de care aceºtia au nevoie pe parcursul
ºcolarizãrii:
• Organizarea resurselor existente în sistemul public
de învãþãmînt ºi reorganizarea funcþionalã a
ºcolilor speciale ca centre de resurse pentru susþinerea activitãþilor de integrare a copiilor ºi adolescenþilor cu deficienþe sau probleme de învãþare;
• Dezvoltarea procesului de integrare ºcolarã prin
identificarea unor ºcoli unde sã se aplice
sistematic incluziunea copiilor cu cerinþe speciale,
concomitent cu ameliorarea ºi ajustarea condiþiilor
de predare la clasã prin diferenþierea ºi adaptarea
curriculumului;
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(1994) în grupul pentru elaborarea curriculumului pentru
toþi elevii.
În România, la solicitarea Ministerului Educaþiei ºi
Cercetãrii, în perioada 1998-2002, peste 250 de învãþãtori
ºi profesori din ºcolile generale din Bucureºti ºi judeþele:
Timiº, Cluj, Iaºi, Sibiu, Brãila, Dolj, Dîmboviþa au
participat la cursuri de formare în domeniul educaþiei
incluzive. Activitãþile au fost desfãºurate în cooperare cu
Ministerul Educaþiei, instituþiile de învãþãmînt superior,
inspectoratele ºcolare ºi Asociaþia RENINCO România
(Reþeaua Naþionalã de Informare ºi Cooperare pentru
Integrarea în Comunitate a Copiilor cu Cerinþe Educative
Speciale).
Desfãºurarea procesului
Danemarca
Sistemul de învãþãmînt danez este orientat spre crearea
oportunitãþilor de integrare a copiilor din pãturi sociale
diferite, integrarea copiilor cu deficienþe ºi a celor din
grupuri etnice diferite.
Istoria învãþãmîntului incluziv din Danemarca începe
din 1969, cînd parlamentul a adoptat hotãrîrea privind
învãþãmîntul integrat pentru copiii cu deficienþe.
Implementarea cu succes a integrãrii a fost realizatã în
strînsã legãturã cu procesul de normalizare, ce urmãrea
inserþia persoanelor cu dizabilitate în anturajul normal de
viaþã. Principiile descentralizãrii, integrãrii ºi normalizãrii
sînt definitorii în procesul instructiv al elevilor cu
dizabilitãþi.
Sprijinul special acordat elevilor cu dizabilitãþi este
controlat de administraþia municipalã, care trebuie sã
înzestreze ºcoala generalã cu cele necesare pentru
instituþionalizarea lor.
În Danemarca se disting patru niveluri ale procesului
de integrare:
• ªcoala generalã ºi ºcoala specialã dublate (ºcoli
gemene);
• Clasa sau cîteva clase speciale (clase centre) în
cadrul ºcolii generale;
• Clinica în cadrul ºcolii generale;
• Învãþãmîntul integrat.
În 1976, odatã cu demararea Proiectului O ºcoalã
pentru fiecare, o societate pentru fiecare, a fost înfiiþatã
Liga Educaþionalã care, alãturi de Consiliul de Psihologie
ªcolarã, susþine drepturile copiilor (cu vîrsta între 0-18
ani) la educaþie în cadrul ºcolilor de masã.
Scopul Ligii Educaþionale este susþinerea transformãrii unor ºcoli primare ºi secundare în ºcoli incluzive,
cu clase în care sã fie integrat un anumit numãr de copii
cu CES, fiecare beneficiind de servicii educaþionale ºi de
profesori de sprijin.
Consiliul de Psihologie ªcolarã este responsabil de
asigurarea condiþiilor de educaþie specialã a copiilor
integraþi:
• Flexibilizarea ºi adaptarea curriculumului ºcolar;
• Implicarea activã a pãrinþilor în educaþia copiilor;
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• Coordonarea activitãþii instituþiilor ºcolare ºi a
celor de asistenþã a copiilor cu cerinte speciale
pentru realizarea în comun a obiectivelor fixate în
proiect;
• Formarea personalului didactic prin introducerea
în programele de pregãtire iniþialã sau continuã a
unor cursuri de specializare în educaþie integratã.
În Spania, Ministerul Educaþiei ºi ªtiinþei ºi
Comunitãþile Autonome sînt responsabile de dezvoltarea
ºi implementarea serviciilor necesare facilitãrii integrãrii
copiilor cu CES în ºcolile generale. Sistemul educativ al
elevilor cu CES este organizat în douã moduri:
• Susþinerea acestora de cãtre cadrul didactic de
sprijin a cãrui activitate este orientatã spre:
 dezvoltarea condiþiilor de învãþare pentru toþi
copiii;
 lucrul individual cu copiii cu nevoi speciale.
• Constituirea unei echipe multidisciplinare
(specialiºti în educaþie, psihologi, asistenþi sociali,
logopezi) care lucreazã cu copilul în afara ºcolii,
avînd în programele de reabilitare copii din mai
multe ºcoli din regiune. Activitatea echipei
multidisciplinare este axatã pe:
 evaluarea abilitãþilor ºi posibilitãþilor de
învãþare ale elevilor;
 adaptarea curriculumului;
 dezvoltarea activitãþii ºcolare.
Dupã anul 1985, oferta educaþionalã include: ºcolile
speciale cu internat, ºcolile speciale de zi, un numãr redus
de clase speciale ºi ºcoala de culturã generalã.

În acelaºi timp, toate cele 7 categorii de copii cu
cerinþe speciale, descrise de UNESCO, beneficiazã de
serviciile cabinetelor de resurse ºi ale cadrelor didactice
de sprijin. Nivelul ridicat de integrare a determinat
creºterea numãrului copiilor cu CES înscriºi în ºcoli
obiºnuite, acesta fiind de 3 ori mai mare decît numãrul
celor ce frecventeazã ºcolile speciale.
Un rol important în sprijinirea, coordonarea ºi
extinderea educaþiei speciale l-a avut Institutul naþional
de resurse pentru educaþia specialã din cadrul
Ministerului Educaþiei ºi ªtiinþei din Spania.
Marea Britanie
În anii 60 ai sec. al XX-lea, în Anglia a început sã fie
promovatã instruirea integratã a copiilor cu dizabilitãþi (în
special a celor cu handicap mental) în cadrul ºcolii de
culturã generalã. Treptat, instituþiile speciale fiind
lichidate, copiii erau transferaþi în clase speciale sau în
clasele ºcolilor de culturã generalã. O grijã deosebitã faþã
de copiii cu nevoi speciale ºi familiile acestora o poartã
asistenþii sociali.
Legea de bazã privind educaþia copiilor cu CES este
Legea învãþãmîntului (1981), care prevede dreptul copiilor
cu dizabilitãþi de a învãþa în ºcoli generale, respectîndu-se
urmãtoarele condiþii:
• Copiii cu dizabilitãþi sã fie instruiþi corespunzãtor;
• Instruirea celorlalþi copii din clase sã se realizeze
la nivelul cuvenit;
• Antrenarea copiilor cu dizabilitãþi în toate genurile
de activitãþi ºcolare sã decurgã în mod eficient.
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Integrarea elevilor cu deficienþe fizice ºi dereglãri de
vãz s-a dovedit a fi mai simplã; mai puþin sînt antrenaþi
copiii cu deficienþe intelectuale, iar copiii cu probleme
emoþionale ºi cu comportament deviant sînt supuºi unei
segregãri mai pronunþate decît pe timpuri.
Italia
Începînd cu anii 70 ai secolului trecut, publicaþiile
UNESCO ºi OECD afirmã cã în Italia este cea mai înaltã
ratã de incluziune ºcolarã din Europa. Piatra de temelie în
dezvoltarea învãþãmîntului incluziv o constituie Legea
naþionalã 118 din 1971, care stabileºte învãþãmîntul
obligatoriu în clasele obiºnuite ale ºcolilor generale
pentru toþi copiii cu dizabilitãþi (cu excepþia celor cu forme
grave de deficienþe fizice ºi intelectuale). Înainte de
adoptarea acestei legi existau ºcoli unde erau integraþi
copii cu dizabilitãþi (Florenþa, Parma). Specialiºtii italieni
afirmã: Legea a urmat practica, deoarece practica era
eficientã. Aceastã perioadã a fost numitã integrarea
sãlbaticã.
Perioada 1975-2001 este consideratã perioada
reformelor: ºcolile speciale sînt închise, copiii cu nevoie
speciale fiind integraþi în ºcoli de culturã generalã.
Liderii miºcãrii de integrare ºcolarã a copiilor cu
dizabilitãþi au stabilit patru puncte de sprijin în dezvoltarea
învãþãmîntului incluziv:
• Prezenþa unei echipe multidisciplinare (pedagogi
de sprijin, asistenþi sociali, logopezi, psihologi,
psihopedagogi, kinetoterapeuþi), care susþine profesorul de clasã în lucrul cu copiii cu dizabilitãþi;
• Colaborarea între pãrinþi, profesori, personal
medical ºi comunitate, dezvoltînd alternative
modelului medical tradiþional;
• Sensibilizarea societãþii prin intermediul massmedia ºi al întrunirilor publice;
• Prezenþa unor lideri carismatici ca Franco Basaglia
ºi Adriano Milani Comparetti, convinºi de beneficiul dublu al integrãrii copiilor cu dizabilitãþi,
pentru copiii cu ºi fãrã probleme.
Adriano Milani Comparetti susþine urmãtoarele:
Chiar din start ne-am dat seama cã cea mai bunã cale
spre acceptare era includerea copiilor în ºcolile din
apropierea domiciliului. Am observat cã atitudinea s-a
schimbat, iar transformãrile se datoreazã unor acþiuni
concrete ºi nu unor concepte abstracte.
Cu douã decenii în urmã, pe baza faptului cã mai mult
de 90% din copiii cu dizabilitãþi sînt integraþi în ºcoli,
OECD a declarat Italia drept cea mai înaintatã þarã în
incluziunea copiilor cu dizabilitãþi în ºcolile generale,
În Italia a fost dezvoltat un model de integrare ºcolarã,
care se realizeazã în patru faze:
• Raportarea cazului  are loc atunci cînd este
stabilitã diagnoza medicalã a copilului. Chiar din
prima fazã copilul este asigurat cu un cadru
didactic de sprijin care ghideazã cazul.
• Se stabileºte diagnoza funcþionalã (patologia,

dizabilitatea, capacitãþile, aptitudinile, deprinderile
copilului).
• Pe baza diagnozei funcþionale se determinã
profilul funcþional-dinamic, care indicã
caracteristicile fizice, psihologice, sociale ºi
emoþionale, dificultãþile de învãþare ºi ºansele de
recuperare, abilitãþile ce necesitã susþinere ºi
dezvoltare. Profilul este revãzut periodic pentru a
se identifica efectele diverselor acþiuni întreprinse
ºi influenþa mediului ºcolar.
• În baza informaþiei acumulate se elaboreazã planul
educaþional individualizat. Activitatea de învãþare
este adaptatã, fiecãrui copil creîndu-i-se condiþii
optime pentru dezvoltare. Curriculumul este
flexibil. Se permite elaborarea lui diferenþiatã în
funcþie de potenþialul copilului.
Dupã o perioadã de 3-4 luni, Consiliul ªcolar
examineazã raportul profesorului referitor la succesele
înregistrate de copil în cadrul activitãþilor la clasã ºi
extracurriculare, se comparã obiectivele fixate în planul
educaþional individual ºi rezultatele obþinute.
Legea Naþionalã 517 din 1977 prevede strategiile de
implementare a învãþãmîntului incluziv:
• Se efectueazã o evidenþã ºi monitorizare riguroasã
a situaþiei copiilor cu CES de cãtre ramura de resort
din cadrul Administraþiei Publice Locale;
• Numãrul elevilor în clase nu trebuie sã fie mai
mare de 20;
• În clasã sînt incluºi maximum 2 copii cu dizabilitãþi,
cãrora li se acordã servicii socio-psihologo-pedagogice;
• Cadrul didactic de sprijin ºi profesorul din clasã
lucreazã în echipã, ambii interacþionînd cu toþi
copiii.
Norvegia
Sistemul ºcolar din aceastã þarã este bazat pe cîteva
principii fundamentale:
• Oportunitãþi egale pentru toþi;
• Solidaritate socialã ºi culturalã;
• Sistem ºcolar democratic;
• Participare egalã la toate nivelurile.
Legea privind Învãþãmîntul Primar ºi Secundar (1969)
prevede educaþia copiilor cu deficienþe severe ºi multiple
în ºcolile generale, responsabile de educaþia acestora
fiind autoritãþile locale ºi municipale. În vederea asigurãrii
educaþiei incluzive, apare necesitatea creãrii unui sistem
consultativ pentru ºcolile speciale. Astfel, 20 de ºcoli
speciale au fost transformate în Centre Naþionale de
Resurse privind educaþia copiilor cu CES.
Centrele de Resurse împreunã cu Serviciile Educaþional-Psihologice:
• susþin profesorii din ºcolile generale în elaborarea
(în acord cu pãrinþii) a programelor individuale
pentru copiii cu CES, bazate pe abilitãþile ºi
cerinþele acestora;
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• ghideazã modul de implementare a unui program.
Obiectivul principal al Centrului de Resurse este
dezvoltarea unui sistem de suport, care sã le asigure toþi
copiii, tinerii ºi adulþii cu CES o educaþie de calitate, bine
organizatã, adaptatã aptitudinilor ºi abilitãþilor lor.
În procesul de reorganizare a educaþiei speciale a fost
creat Forumul Naþional al Utilizatorului, condus de Asociaþia Norvegianã a Persoanelor cu Dizabilitãþi, din care fac
parte pãrinþii copiilor cu dizabilitãþi ºi organizaþiile
întemeiate de ei.
Scopul Forumului este de a promova punctul de
vedere al persoanelor cu dizabilitãþi, prin schimbul de
informaþii între Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii ºi Centrul
de Resurse în domeniul educaþiei speciale.
Reforma din 1994 prevede dreptul copiilor cu
dizabilitãþi care au absolvit ºcoala primarã sã studieze în
ºcolile secundare.
România
În anul 2001, Guvernul României ºi autoritãþile ºcolare
au decis sã accelereze procesul de integrare a copiilor cu
dizabilitãþi în ºcolile obiºnuite. Potrivit datelor oficiale,
circa 18.000 de copii din ºcoli speciale au fost integraþi
(sau reintegraþi) în ºcoli generale. La finele anului 2001,
RENINCO, în colaborare cu UNICEF, a realizat o analizã
de situaþie a incluziunii ºcolare a copiilor cu dizabilitãþi
(partenerii principali au fost Ministerul Educaþiei ºi
Cercetãrii ºi Autoritatea Naþionalã pentru Protecþia
Copilului ºi Adopþie). Cele mai importante învãþãminte ºi
recomandãri din acest studiu au fost inserate în Planul
Naþional de Acþiune pentru promovarea educaþiei
incluzive.
În cadrul Proiectului Învãþãmîntul pentru copiii cu
cerinþe educative speciale sînt enunþate mai multe direcþii
de acþiune:
• Cuprinderea tuturor copiilor cu nevoi speciale în
sistemul de învãþãmînt special sau de masã;
• Punerea în practicã a programelor de integrare a
copiilor din învãtãmîntul special în unitãþile de
învãþãmînt de masã, sub diferite forme, þinînd cont
de tipul ºi gradul handicapului;
• Asigurarea profesorilor itineranþi ºi de sprijin,
corespunzãtor numãrului de elevi integraþi în
unitãþile de învãþãmînt de masã ºi pentru grupurile
vulnerabile;
• Flexibilitatea ofertei curriculare, pentru a rãspunde
principiului educaþiei pentru toþi ºi pentru fiecare;
• Formarea cadrelor didactice din învãþãmîntul de
masã pentru activitatea cu copii ce au cerinþe
educative speciale;
• Pregãtirea ºcolii de masã pentru a primi ºi integra
copiii din ºcolile speciale;

• Transformarea ºcolilor speciale în centre de
resurse pentru învãþãmîntul special ºi cel de masã.
Uganda
În Uganda, drepturile persoanelor cu dizabilitãþi sînt
stipulate în Constituþie, iar limbajul semnelor este
recunoscut ca limbã oficialã. Copiii cu deficienþe de auz
sînt integraþi în ºcolile generale, beneficiind de suport în
învãþare.
Mali
În oraºul Douentza, situat în una dintre cele mai sãrace
regiuni din lume, comunitatea localã împreunã cu agenþiile
locale au întemeiat o ºcoalã, unde copiii cu dizabilitãþi
învaþã alãturi de semenii lor fãrã deficienþe. Unul dintre
profesorii acestei instituþii afirmã: La început ne-am luat
angajamentul de a include copiii cu dizabilitãþi, dar nu
înþelegeam ce ar putea face ei în ºcoalã. Acum însã am
trecut de la angajament la convingere.
Practicile prezentate sugereazã un singur lucru, ºi
anume: incluziunea copiilor cu CES solicitã o abordare
complexã ºi o implicare activã atît a instituþiilor de profil
(organizaþii guvernamentale, ONG-uri, profesori), cît ºi a
pãrinþilor. O parte din acþinile întreprise în modelele
descrise mai sus s-au dovedit a fi utile, fiind testate în
timp:
• Numãrul limitat de copii în clasa incluzivã (nu mai
mult de 2 copii);
• Cadrul didactic de sprijin (CDS) ca susþinãtor al
procesului de incluziune;
• Pãrinþii  membri activi în procesul de incluziune
educaþionalã;
• Echipa multidisciplinarã ce susþine reabilitarea
multifuncþionalã a copilului cu CES;
• Adaptarea arhitecturalã.
Aceste practici meritã sã fie preluate ca exemplu
pentru implementarea incluziunii educaþionale într-un
spaþiu unde procesul este la început de cale.
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Sîntem oare toleranþi?
Demult, la începutul existenþei noastre, ni s-a dat
minunatul drept de a fi, de aceea avem obligaþia sã
respectãm aceastã condiþie umanã, singura capabilã sã
ne asigure o evoluþie armonioasã. În toate timpurile
oamenii au nãzuit spre ameliorarea condiþiei lor. ªtiinþa,
politica, economia, cultura, învãþãmîntul, familia sînt
judecate nu numai din perspectivã istoricã ºi socialã, ci
ºi prin prisma vieþii cotidiene, cu toate problemele ce ne
marcheazã conºtiinþa ºi conduita.
Toleranþa þine de comportamentul civilizat. Aceasta
se învaþã acasã, la ºcoalã, în colectivul de muncã etc. ºi
nu poate fi separatã de moralitate, iar ceea ce este moral
este frumos.
Esenþa toleranþei constã în grija, în spusele ºi faptele
noastre faþã de cei din jur; ea este platforma comunã de
înþelegere, bunãvoinþã, cumsecãdenie, tact, decenþã.
Toleranþa nu este altceva decît un limbaj ce permite
oamenilor sã se accepte cu uºurinþã în orice împrejurare,
ce conferã relaþiilor dintre ei armonie. Prin gesturi,
conduitã, vorbire omul îºi aratã atitudinea faþã de semeni.

Corectitudinea comportamentalã reprezintã un element
necesar toleranþei, dar ºi o manifestare de respect faþã de
societate. Tolerant este omul sincer, calm, deschis, atent,
nesofisticat, încrezãtor în forþele proprii.
Omul modern trebuie sã placã, sã fie amabil, optimist,
sãnãtos, atent cu cei din jur. În ultimii ani s-a scris foarte
mult despre imaginea omului care place, a omului care
zîmbeºte. Tipul individului antipatic, al neînþelesului, al
anticonformistului e perimat.
Profesorul modern trebuie sã placã. Psihologii au
demonstrat cã elevii preferã profesori tineri, îngrijiþi,
zîmbitori, care privesc viaþa ºi viitorul cu încredere. Din
pãcate, tipologia profesorului contemporan nu poate ieºi
din urmãtorul tipar: intolerant, autoritar, antipatic,
rãzbunãtor, sãrac, pesimist, demodat, înrãit etc.
În contextul celor relatate anterior, le-am propus
elevilor clasei a VII-a de la Liceul Mircea Eliade sã întocmeascã o anchetã de testare a profesorilor ºi pãrinþilor,
în scopul diagnosticãrii gradului de toleranþã. Rezultatul
celor 4 echipe de lucru a fost peste aºteptãrile mele.

Test pentru profesori nr. 1
1) Ce faceþi atunci cînd elevii vã enerveazã?
a) îi certaþi;
b) le puneþi note negative;

c) îi calmaþi.

2) Cum procedaþi în cazul cînd un copil n-a învãþat tema?
a) îi puneþi 4;
b) îi permiteþi sã rãspundã data viitoare;

c) invitaþi pãrinþii la ºcoalã.

3) Vã plac copiii?
a) da;

c) nu ºtiu.

b) nu;

4) Cît de des vã enervaþi?
a) o datã pe sãptãmînã;
b) de 5 ori pe zi;
5) Ce faceþi atunci cînd un elev doarme la lecþii?
a) îi daþi o pernã;
b) îl treziþi strigînd la el;
6) Cum vã comportaþi cu elevii care nu vã respectã?
a) le faceþi observaþie cu orice ocazie; b) încercaþi sã-i înþelegeþi;

c) de 3 ori pe sãptãmînã.
c) îl treziþi atent ºi predaþi tema mai
departe.
c) îi ignoraþi.
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7) Ce faceþi atunci cînd un elev întîrzie la ore?
a) nu-i permiteþi sã intre
b) îl lãsaþi sã intre,
în sala de clasã;
dar îi cereþi explicaþii;

c) întrerupeþi lecþia
ºi-l luaþi la rost.

1) Aveþi în clasã elevi preferaþi?
a) nu;
b) desigur;

c) poate unul.

2) Cum încercaþi sã vã calmaþi nervii?
a) luaþi un calmant;
b) depãºiþi starea de stres strigînd la elevi;

c) citiþi ceva.

3) Ce faceþi dacã un elev pleacã de la ore?
a) îl cãutaþi;
b) notaþi în registru cã absenteazã nemotivat; c) îi puneþi 4.
4) Cum procedaþi în cazul cînd fetele îºi permit decolteuri prea mari?
a) le faceþi observaþie;
b) le cereþi sã meargã acasã sã se schimbe;

c) le rugaþi sã se acopere.

5) Cum procedaþi dacã cineva scrie scrisorele la ore?
a) le citiþi;
b) le aruncaþi;

c) îi spuneþi sã înceteze.

6) Ce faceþi dacã cineva copiazã în timpul lucrãrii?
a) îi rupeþi lucrarea;
b) îi scãdeþi nota cu 2 puncte;

c) îl rugaþi sã nu copieze.

7) Ce reacþie aveþi atunci cînd, în timpul lecþiei, sunã un telefon mobil?
a) luaþi telefonul;
b) invitaþi pãrinþii la ºcoalã;

c) îi spuneþi elevului sã-l deconecteze.

8) Ce faceþi în cazul cînd un elev scrie pe bancã?
a) o curãþaþi dvs.;
b) îi cereþi s-o cureþe el;

c) îi spuneþi sã înceteze.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

a  0 p;
a  2 p;
a  2 p;
a  2 p;
a  0 p;
a  0 p;
a  1 p;
a  2 p;

b  1 p;
b  0 p;
b  0 p;
b  0 p;
b  1 p;
b  2 p;
b  2 p;
b  0 p;

c  2 p.
c  1 p.
c  1 p.
c  1 p.
c  2 p.
c  1 p.
c  0 p.
c  1 p.

Rezolvare
9) a  2 p;
10) a  0 p;
11) a  2 p;
12) a  0 p;
13) a  0 p;
14) a  0 p;
15) a  0 p;

Rezultatul
a) Dacã aþi acumulat 25-30 puncte, sînteþi o persoanã
tolerantã.
b) Dacã aþi acumulat 15-24 puncte, sînteþi o persoanã
tolerantã, dar vã enervaþi repede.

b  0 p;
b  2 p;
b  0 p;
b  2 p;
b  2 p;
b  1 p;
b  1 p;

c  1 p.
c  1 p.
c  1 p.
c  1 p.
c  1 p.
c  2 p.
c  2 p.

c) Dacã aþi acumulat 1-14 puncte, sînteþi o persoanã
intolerantã ºi irascibilã.

Test pentru profesori nr. 2
1) E recreaþie, copiii intrã în sala de clasã, fiind foarte gãlãgioºi. Cum reacþionaþi?
a) consideraþi cã e ceva normal;
b) vã deranjeazã, însã nu reacþionaþi; c) vã iritã.
2) Veniþi obosit de la serviciu ºi gãsiþi dezordine în casã. Care este reacþia dvs.?
a) începeþi a striga;
b) faceþi curãþenie fãrã a comenta; c) faceþi observaþie.
3) În pauzã, se apropie un copil ºi declarã cã nu e de acord cu nota luatã. Cum procedaþi?
a) mai verificaþi o datã lucrarea
b) îl ignoraþi
c) verificaþi lucrarea fãrã a-i da vreo
ºi-i explicaþi greºeala;
explicaþie.
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4) Un copil vã anunþã cã n-a pregãtit tema. Ce faceþi?
a) îi puneþi 2;
b) îl certaþi, dar întrebaþi data viitoare. c) îl iertaþi ºi-l nu-i puneþi 2.
5) Un copil a lipsit, deoarece a fost bolnav:
a) îi cereþi certificat;
b) îl credeþi pe cuvînt;

c) îl certaþi cã nu v-a anunþat.

6) Dupã ore, în salã e dezordine. Cum reacþionaþi?
a) cãutaþi vinovatul ºi-l mustraþi;
b) certaþi toþi elevii ºi le puneþi 2; c) le faceþi o simplã observaþie.
7) Nimeni nu s-a pregãtit de lecþie. Ce faceþi?
a) realizaþi tema împreunã;
b) certaþi elevii, dar nu le puneþi 2; c) notaþi cu 2 toatã clasa.
8) Cum procedaþi dacã întîrziaþi la ore cu 5 minute, iar copiii sînt deja plecaþi?
a) anunþaþi dirigintele; b) faceþi o remarcã la urmãtoarea lecþie c) le spuneþi sã nu mai repete.
9) Un elev a copiat. Care este reacþia dvs.?
a) vã faceþi cã
b) îi acordaþi un
n-aþi observat;
punctaj mai mic;

c) scãdeþi din punctaj,
dacã-l observaþi a doua oarã.

10) E ultima lecþie înainte de vacanþã.
a) faceþi gramaticã; b) le daþi voie copiilor sã facã ce vor; c) discutaþi pe o temã selectatã în comun.

b
2
2
3
2

c
3
1
2
1

10)

3

2

1

Rezolvare

Rezultatul
a) 1-15 puncte. Sînteþi o persoanã foarte tolerantã.
Bunãtatea dvs. nu are margini, uneori însã trebuie
sã fiþi mai sever.
b) 15-24 puncte. Sînteþi o persoanã tolerantã, dar cu
mãsurã. Sînteþi o profesoarã bunã ºi înþelegãtoare,

5)
6)
7)
8)
9)

2
2
1
3
1

1
3
2
1
3

3
1
3
2
2

dar nu permiteþi copiilor sã vi se urce în cap. Copiii
au nevoie de mai multã libertate.
c) 25-30 puncte. Sînteþi o persoanã intolerantã. Nu
aveþi rãbdare, vã enervaþi repede. Ar trebui sã fiþi
mai înþelegãtoare.

Test pentru pãrinþi nr. 1
1) În cazul în care veniþi obosit de la serviciu ºi
observaþi dezordine totalã în casã:
a) sînteþi calm, dar vã deranjeazã  2 p.;
b) faceþi scandal  1 p.;
c) sînteþi indiferent  0 p.
2) În cazul în care copilul dvs. vine la o orã mai tîrzie
decît cea obiºnuitã:
a) înþelegeþi situaþia  1 p.;
b) vã faceþi griji  2 p.;
c) vã indignaþi  0 p.
3) În cazul în care copilul nu acordã timp suficient
pregãtirii temelor:
a) discutaþi, ajungînd la un compromis  3 p.;
b) îl pedepsiþi  1 p.;

c) vã este indiferent, doar e viitorul lui  0 p.;
d) îi repetaþi cã trebuie sã înveþe  2 p.
4) În cazul în care copilul exagereazã cu TV, muzicã,
computer, distracþii, telefon etc.:
a) iniþiaþi o discuþie serioasã, argumentîndu-i cã
nu are dreptate  2 p.;
b) îi stabiliþi limite  1 p.;
c) îl admonestaþi  0 p.
5) Dacã profesia aleasã de copil nu corespunde
preferinþelor dvs.:
a) îi impuneþi punctul dvs. de vedere  0 p.;
b) discutaþi calm, luînd în considerare opinia lui,
însã insistaþi pentru varianta dvs.  1 p.;
c) poate decide singur  2 p.
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1)
2)
3)
4)

a
1
3
1
3
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6) În cazul în care prietenul(a) copilului nu
corespunde preferinþelor dvs.:
a) prezentaþi argumentele dvs. pro ºi contra 
3 p.;
b) aºteptaþi pînã copilul îºi va da seama cã nu e
o alegere corectã  1 p.;
c) îl constrîngeþi  0 p.;
d) acceptaþi, doar este o experienþã de viaþã  2 p.
7) Copilul dvs. vrea sã-ºi schimbe look-ul (culoarea
pãrului etc.):
a) îi interziceþi categoric  0 p.;
b) discutaþi, dar vã impuneþi pãrerea  2 p.;
c) îi permiteþi, are dreptul sã experimenteze  1 p.
8) Copilul dvs. se îmbracã vulgar:
a) îi explicaþi cã este un stil provocator,
fãrã gust  2 p.;

b) îi permiteþi, doar e tînãr  1 p.;
c) îi interziceþi, îi cumpãraþi haine doar pe gustul
dvs.  0 p.
9) Copilul dvs. vorbeºte exagerat de mult la telefonul
mobil:
a) nu-i mai cumpãraþi cartelã  1 p.;
b) îi permiteþi sã facã acest lucru în continuare 
0 p.;
c) îi stabiliþi limite  2 p.
10) Copilul dvs. vrea sã plece la o distracþie pe timp
de noapte:
a) îi permiteþi  1 p.;
b) îi interziceþi  0 p.;
c) încercaþi sã-l convingeþi sã nu se reþinã prea
mult  2 p.

Rezolvare
a) 18-22 puncte. Sînteþi un pãrinte tolerant, gãsiþi soluþii în rezolvarea problemelor, discutînd ºi înþelegînd copilul.
b) 10-17 puncte. Sînteþi pe alocuri tolerant, uneori insistent. Încercaþi sã înþelegeþi punctul de vedere al copilului
dvs. ºi discutaþi mai mult cu el.
c) 7-9 puncte. Manifestaþi toleranþã foarte rar. Meditaþi asupra atitudinii faþã de copil.
d) 0-6 puncte. Situaþie criticã, trebuie sã schimbaþi urgent modalitatea de a rezolva problemele copilului dvs.
Test pentru pãrinþi nr. 2
1) Vã înþelegeþi copilul?
a) cîteodatã  0 p. ;
b) nu  1 p.;
c) totdeauna  2 p.
2) Permiteþi copilului dvs. sã frecventeze taberele de
varã?
a) da  2 p.;
b) nu  0 p.;
c) nu m-am gîndit  1 p.
3) Cît de des îi permiteþi copilului sã meargã la
discotecã?
a) deseori  0 p.;
b) cînd meritã  2 p.;
c) niciodatã  1 p.
4) Acceptaþi tendinþele noi în modã?
a) da  1 p.;
b) fãrã exagerãri  2 p.;
c) nu  0 p.
5) Acceptaþi o relaþie de prietenie între un bãiat ºi o
fatã?
a) da  2 p.;
b) nu  0 p.;
c) depinde de vîrstã  1 p.
6) Îi permiteþi copilului dvs. sã fumeze?
a) cu limitã  1 p.;
b) nu  2 p.;
c) decide singur  0 p.
7) Vã deranjeazã sã-l vedeþi pe copilul dvs. vorbind
la telefon ore în ºir?

a) nu  0 p.;
b) da  2 p.;
c) îmi este indiferent  1 p.
8) Îi indicaþi copilului cu cine trebuie sã
prieteneascã?
a) niciodatã  1 p.;
b) hotãrãºte singur  2 p.;
c) da  0 p.
9) Cum procedaþi atunci cînd copilul dvs. priveºte
televizorul dupã miezul nopþii?
a) mã alãtur  0 p.;
b) îl trimit imediat la culcare  2 p.;
c) nu-mi pasã  1 p.
10) Ascultaþi copilul atunci cînd vã povesteºte ceva?
a) da  2 p.;
b) n-am timp  1 p.;
c) mã prefac cã îl ascult  0 p.
11) Acceptaþi maturitatea copilului dvs.?
a) da  2 p.;
b) pentru ce  0 p.;
c) mã scuzaþi, dar cîþi ani are?  1 p.
12) Ce faceþi în cazul cînd copilul dvs. stricã sau
pierde un obiect?
a) îl certaþi  0 p.;
b) îi daþi bani sã cumpere altul  1 p.;
c) îl puneþi sã lucreze  2 p.
13) Ce faceþi atunci cînd copilul a invitat un prieten(ã)
acasã fãrã permisiunea dvs.?
a) îl alungaþi pe prieten  0 p.;
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b) îl salutaþi 2 p.;
c) îl ignoraþi  1 p.
14) Cît de des lãudaþi copilul pentru note bune?
a) niciodatã  0 p.;
b) în fiecare zi  2 p.;

c) dar ce e lauda?  1 p.
15) Ce faceþi în cazul cînd copilul dvs. foloseºte
cuvinte necenzurate?
a) rãmîn fãrã replicã  0 p.;
b) îi arestez pe o lunã TV, Internetul  1 p.;
c) îi explic cã nu e bine 2 p.

Rezolvare
a) 20-30 puncte. Sînteþi un pãrinte tolerant ºi vã iubiþi copilul.
b) 10-20 puncte. Ar trebui sã mai exersaþi.
c) 0-10 puncte. Sînteþi o persoanã intolerantã.
NB! Formulãrile au rãmas intacte. Comentariile sînt de prisos.
ªtiinþa nu porneºte de la certitudini, ci de la îndoieli. A te îndoi de ceva nu înseamnã a nega. Punînd la îndoialã
gradul nostru de toleranþã, îl putem verifica ºi corecta.
Nimeni ºi nimic nu trebuie sã ne împiedice sã clãdim oameni noi, o societate care sã aibã la bazã valorile adevãrului,
umanismului. Sã educãm tînãra generaþie acordîndu-i reazem sufletesc, pentru ca omul viitorului sã lupte pentru progres,
umanitate, înþelegere, spiritualitate, dar, mai ales, pentru demnitate.
Diana SENIC,
Liceul Teoretic Mircea Eliade, mun. Chiºinãu

ABC-ul toleranþei în ºcoalã
Oamenii nu se suferã decît cu greu unii pe alþii ºi
sînt puþin înclinaþi sã se aprobe reciproc.Ei sînt atît de
plini de ideile lor, încît nu mai este loc pentru ideile
altora.
(La Bruyère)

Didactica Pro..., Nr.1-2(41-42) anul 2007

Toleranþa constituie o primã treaptã în prevenirea ºi
depãºirea stereotipurilor, dialogul, contactul nemijlocit cu
o persoanã fiind o sursã de informare, o cale realã de
apropiere spiritualã, culturalã, un instrument de
soluþionare a problemelor, dar ºi o perspectivã de

schimbare pro comunicare interculturalã în baza
respectãrii diferenþei, adicã a identitãþii altora.
Un învãþãmînt liber, democrat ºi umanist nu poate
exista în afara toleranþei. Conform constatãrilor
pedagogilor ºi psihologilor, educaþia este cel mai eficient
mijloc de prevenire a manifestãrilor intoleranþei.
Aflîndu-se în faþa unor fiinþe umane adulte sau în
devenire, profesorul trebuie sã dea dovadã de multã
sensibilitate, ataºament, încredere ºi respect faþã de ele,
transformîndu-se, în cele din urmã, într-un co-participant
activ la propriile lor confruntãri.
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În cadrul trainingurilor ºi atelierelor de lucru desfãºurate la ªcoala medie nr.1 din Cãlãraºi privind aplicabilitatea noilor
tehnologii educaþionale care ar promova toleranþa, profesorii au caracterizat atitudinea tolerantã/intolerantã astfel:
Toleranþa în ºcoalã
este
nu este
dragoste de copii, demnitate, democraþie, integritate,
dominare, ignoranþã, sfidare, ipocrizie, neîncredere,
optimism, empatie, obiectivitate, sinceritate, echitate,
indiferenþã, neatenþie, stereotipism, rigiditate,
cooperare, respect, atitudine activã, armonie,
agresivitate, impunere, egoism, dispreþ, urã
comunicare, responsabilitate
Tot aici, fãcînd trimiteri la actualitatea influenþelor educaþionale ale operei lui Caragiale, colegii mei au evidenþiat
urmãtoarele momente:
Toleranþa în ºcoalã
este
nu este
fericire, corectitudine exemplarã, devotament, connenorocitul sistem al favoritismului, al hatîrului, al
ºtiinciozitate, lipsa bãnuielii, judecatã nepãrtinitoare,
îngãduielii
onoare, educaþie perfectã, bunã creºtere
Eficienþa procesului educaþional în instituþiile de
învãþãmînt depinde, în mare mãsurã, de calitatea relaþiilor
profesor/elev, elev/elev. Corpul didactic poate servi, în
baza respectului faþã de colegi ºi elevi, drept grup de
sprijin care ar ajuta fiecare copil sã practice o toleranþã
activã.
Ne-am propus, fãcînd uz de diferite tehnici, sã
examinãm problema intoleranþei profesor/profesor ºi
profesor/elev în cadrul ºcolii. Fixãm cã motivele unui
comportament intolerant între profesori sînt: aprecierea
ºi autoaprecierea neadecvatã, lipsa de tact, situaþia
materialã, stagiul pedagogic, invidia, egoismul,
subiectivismul, stereotipismul, iar consecinþele  stresul,
scãderea capacitãþii de muncã, oboseala, apatia, probleme
de ordin psihologic în familie, neliniºtea, migrena etc.
Motivele intoleranþei elev/elev sînt: reuºita/nereuºita
ºcolarã, aspectul exterior, starea sãnãtãþii, situaþia
materialã, convingerile religioase, diferenþele etnice, iar
consecinþele  un comportament neadecvat, stresul,
insuccesul ºcolar, subaprecierea, neliniºtea, frica,
oboseala, nedorinþa de a frecventa orele, agresivitatea.
Este inimaginabil cã un profesor intolerant va reuºi

sã-ºi educe elevii în spiritul toleranþei, or, modelul de
conduitã tolerantã este cel mai important în orice situaþie
didacticã. Concomitent, puþini sînt acei care nu manifestã
intoleranþã, fie cã e vorba de o simplã nerãbdare, fie cã
de o gravã abatere de conduitã, ce poate afecta amorul
propriu sau demnitatea unei persoane. Þinînd cont de
faptul cã respectivele manifestãri pot influenþa negativ
elevii care le suportã, profesorii vor fi foarte atenþi ºi
exigenþi faþã de propriul comportament, controlîndu-ºi
stãrile ºi dovedind inteligenþã emoþionalã.
În acest context, vã prezint o caracterizare a raiului
ºi iadului personalitãþii profesorului în viziunea
colegilor mei:
Raiul personalitãþii Iadul personalitãþii
profesorului
profesorului
- sociabilitate
- sarcasm
- bonomie
- rigiditate
- iniþiativã
- nervozitate
- inteligenþã
- grandomanie
- competenþã
- subiectivism
- profesionalism
- favoritism
- conºtiinciozitate
- sfidare
- modestie
- intrigã
- combativitate
- disciplinã
Pentru comparaþie, am încercat sã conturãm ºi
portretul personalitãþii elevilor noºtri, în baza aceloraºi
parametri:
Raiul personalitãþii Iadul personalitãþii
elevului
elevului
- curiozitate
- dezorganizare
- creativitate
- agresivitate
- iniþiativã
- aroganþã
- nonconformism
- indisciplinã
- independenþã
- vulgaritate
- deschidere cãtre nou - orgoliu
- imaginaþie
- indiferenþã
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-

originalitate
simþul umorului
sociabilitate

-

materialism exagerat

Raiul ºi iadul din mine

umane ºi a situaþiilor cotidiene. Fiind însã în interacþiune
permanentã, trebuie sã cedãm cu toþii, sã ne ascultãm, sã
fim empatici, sã ne cunoaºtem mai bine pe noi înºine ºi
pe cei din jurul nostru, sã le dãruim dragoste ºi atenþie.
Am decis, de comun acord, cã putem oferi colegilor ºi
elevilor înþelegere ºi ajutor, comunicare, ascultare,
prietenie, sfaturi, zîmbete, afecþiune, bunãvoinþã,
cunoºtinþe ºi cã ne-ar plãcea dacã am reuºi sã facem lumea
mai bunã.
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Astfel, în rezultatul activitãþilor desfãºurate în ºcoalã,
conchidem cã ºi elevii, ºi profesorii nu conºtientizeazã
îndeajuns diversitatea ºi complexitatea personalitãþii
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Educaþia incluzivã

Sorin CRISTEA
Universitatea Bucureºti

Conceptul de educaþie incluzivã este elaborat în
domeniul ºtiinþelor pedagogice ca urmare a tendinþelor
de evoluþie a învãþãmîntului special organizat pentru
copiii cu dificultãþi în învãþare, determinat de cauze multiple. Aceste tendinþe s-au accentuat în plan internaþional
dupã Conferinþa Mondialã a Miniºtrilor Educaþiei
(Jomtiem, Thailanda, 1990) ºi Declaraþia de la Salamanca ºi direcþiile de acþiune în domeniul educaþiei
speciale (Spania, 1994). Conferinþa, desfãºuratã cu genericul Educaþie pentru toþi, a promovat ideea accesului
fiecãrei persoane dizabilitate în structura învãþãmîntului
general. Declaraþia a susþinut integrarea copiilor cu
cerinþe educaþionale speciale în ºcolile generale.
Educaþia incluzivã defineºte astfel o nouã linie de
politicã ºcolarã recunoscutã la scarã mondialã care solicitã învãþãmîntului general adaptarea la cerinþele specifice
ale copiilor cu dizabilitãþi care genereazã dificultãþi în
învãþare. Aceastã nouã orientare fixeazã stadiul actual de
evoluþie al unui domeniu al pedagogiei, centrat asupra
problemei educaþiei cerinþelor speciale.
Istoria problemei este marcatã de confruntarea dintre
douã tendinþe extreme care propun soluþii fundamental
opuse: învãþãmîntul segregat  învãþãmîntul integrat.
Învãþãmîntul segregat, dezvoltat dupã 1945,
organizeazã structuri (pre)ºcolare separate pentru copii
ºi elevi cu diferite tipuri de handicap. De remarcat tendinþa
de multiplicare a ºcolilor speciale în raport diversificarea
categoriilor de copii anormali educaþional sau/ºi
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inadaptaþi, mai mult sau mai puþin apropiaþi de standardele comune (vezi cazurile de dislexie, disgrafie, distortografie, discalculie etc.).
Evoluþia înregistratã, pînã în anii 1970, consemneazã
înlocuirea conceptului de anormalitate educaþionalã cu
cel de inadaptare ºcolarã. Sesizarea aspectelor situate
la graniþa dintre educaþia specialã  educaþia normalã/
obiºnuitã a dus la apariþia conceptului de educaþie de
remediere. Un concept operaþional, destul de apropiat
de cel care defineºte dificultãþile/tulburãrile de învãþare.
Perioada 1970-1990, dominatã de reformele învãþãmîntului generalizate la scarã universalã, are ca tendinþã
apropierea ºcolilor speciale de cele obiºnuite. Baza filozoficã ºi politicã a acestei tendinþe este asiguratã în
procesul de afirmare a democraþiei, orientatã prioritar spre
respectarea drepturilor omului.
Fundamentarea pedagogicã, teoreticã ºi metodologicã, este fixatã la nivelul conceptului operaþional de
integrare a învãþãmîntului special în cel general, în
contextul normalizãrii existenþei copilului/ elevului cu
dizabilitãþi.
Cercetãrile în domeniu au fost intensificate în anii
1970-1980, îndeosebi în Suedia, Danemarca, Norvegia,
Marea Britanie, SUA, Canada, Australia, Israel. Pe fondul
valorificãrii pedagogiei umaniste, rezultatele acestor
cercetãri sînt valorificate la nivel managerial (forme noi
de clase speciale, organizate în ºcoli obiºnuite; structuri
de sprijin sau itinerante) ºi curricular (programe centrate
pe obiective de recuperare/reabilitare, pe controlul social al eficienþei, pe învãþare ºi dezvoltare psihosocialã
etc.).
În plan teoretic, în aceastã perioadã (1978) este lansat
conceptul operaþional de cerinþe educative speciale.
Extinderea ºi aprofundarea sa va fi realizatã, dupã 1990,
în cadrul unui proces complex care va duce la apariþia unui
nou concept pedagogic  educaþia incluzivã.
Educaþia incluzivã constituie miza cercetãrilor
întreprinse de pedagogia specialã dupã 1990. Iar

instituþia ºcolarã incluzivã devine parte integrantã a
paradigmei educaþie pentru toþi în anul 2000.
Consecinþele pedagogice angajate sînt relevante la nivel
social (de politicã a educaþiei) ºi teoretic (vezi Traian
Vrãºmaº, 2001, p.17-18; 2004, p.10-37).
La nivel de politicã a educaþiei, apariþia ºi evoluþia
educaþiei incluzive rãspunde obiectivelor propuse de
Conferinþa Mondialã a Miniºtrilor Educaþiei (Jomtiem,
Thailanda, 1990), cu genericul ªcoala pentru toþi.
Obiectivul general  egalitatea/egalizarea ºanselor de
reuºitã ºcolarã este specificat la trei niveluri de referinþã:
a) acces la educaþia de calitate; b) participare ºcolarã
comparabilã; c) beneficii comparabile ale educaþiei. Este
vizatã practic relaþia dintre egalitatea/egalizarea externã
(asiguratã la intrarea-ieºirea în/din sistem) ºi cea internã
(probatã prin calitatea procesului de învãþãmînt).
Miza socialã a educaþiei incluzive reflectã fenomenul
extinderii cazurilor speciale pînã la nivelul tuturor copiilor/
elevilor marginalizaþi sau vulnerabili datoritã mediului
comunitar din care provin, deficienþelor de învãþare
acumulate, surselor de excludere ºi discriminare prezente,
manifestãrilor de conduitã negativã etc.
Direcþia de evoluþie angajatã este cea care urmãreºte
realizarea saltului de la educaþia celor cu cerinþe
speciale la cerinþe educative speciale.
În plan decizional, educaþia cerinþelor speciale devine
o problemã care trebuie rezolvatã în cadrul învãþãmîntului
general.
În plan instituþional, este proiectat un nou tip de
ºcoalã, cu urmãtoarele caracteristici: a) accent pe
integrarea elevilor (nu pe ierarhizarea ºi selectarea lor);
b) adaptare pedagogicã la diversitatea elevilor; c) individualizarea instruirii prin cunoaºterea cerinþelor speciale
ºi a resurselor pozitive ale fiecãrui elev; d) deschidere spre
programe opþionale complementare adaptate la cerinþe ºi
situaþii speciale; e) respectare integralã, indivizibilã a
drepturilor copiilor/elevilor, în special a dreptului la un
ciclu complet de educaþie generalã, de bazã; e) optimizare
permanentã a raportului între dezvoltare individualã 
integrare socialã (ºcolarã, comunitarã, profesionalã).
La nivel teoretic, conceptul de educaþie incluzivã
stimuleazã cercetarea pedagogicã, în special cea din
domeniul didacticii generale ºi al teoriei curriculumului. Este urmarea lansãrii unui nou obiectiv strategic
care vizeazã realizarea saltului de la adaptarea elevului la
ºcoli diferite la adaptarea învãþãmîntului la diferenþele
dintre elevi, existente la limite minime-maxime.
În plan epistemologic, importantã devine problema
clarificãrilor terminologice necesare în contextul în care
saltul de la educaþia specialã la învãþãmîntul incluziv
este mediat prin intermediul mai multor concepte
operaþionale vehiculate în teoria ºi practica pedagogicã
(vezi Traian Vrãºmaº, 2001, p.27-42). Vom opera douã
delimitãri importante pentru clarificarea conceptului de
educaþie incluzivã.

(1) Prima delimitare este cea necesarã între conceptele
operaþionale de cerinþe educative speciale  educaþia
cerinþelor speciale.
a) Cerinþele educative speciale desemneazã
necesitãþile educaþionale complementare obiectivelor
generale ale educaþiei ºcolare, care solicitã instituþii
speciale adaptate la diferite tipuri de deficienþe sau/ºi
tulburãri de învãþare (vezi: dizabilitãþi de învãþare;
întîrziere/deficienþã mintalã; tulburãri de limbaj; deficienþe
fizice/motorii, vizuale, auditive; tulburãri afective ºi de
comportament).
Acest termen este apropiat de cel care defineºte
anormalitatea educaþionalã sau inadaptarea ºcolarã.
Metodologic, solicitã intervenþii pedagogice speciale, de
reabilitare/recuperare. În practica educaþiei, termenul este
folosit în paralel sau alternativ cu cel de pedagogie/
educaþie specialã.
b) Educaþia cerinþelor speciale vizeazã adaptarea,
completarea ºi flexibilizarea educaþiei pentru anumiþi
copii, în vederea egalizãrii ºanselor de participare ºi
integrare. Este un concept operaþional nou, lansat de
UNESCO pentru a înlocui formula de educaþie specialã.
Are un conþinut larg, incluzînd toate categoriile de elevi
marginalizaþi sau vulnerabili (social, psihologic,
pedagogic), nu doar cele cu dizabilitãþi. Metodologic,
solicitã integrarea acestor categorii de elevi în structurile
învãþãmîntului general.
(2) (1) A doua delimitare este cea necesarã între conceptele operaþionale de educaþie incluzivã  educaþie
integratã.
(a) Educaþia incluzivã reprezintã un proces
permanent de îmbunãtãþire a instituþiei ºcolare, avînd ca
scop exploatarea resurselor existente, mai ales a
resurselor umane. Are în vedere crearea unui nou cadru
instituþional, obiectivat în ºcoala incluzivã care susþine
participarea la procesul de învãþãmînt a tuturor elevilor
din cadrul unei comunitãþi. Metodologic, implicã o nouã
rezolvare a raportului dintre anormalitate  normalizare
educaþionalã prin elaborarea ºi susþinerea urmãtorului
obiectiv general: adaptarea ºcolii la cerinþele speciale de
învãþare ale copiilor, iar prin extensie, adaptarea ºcolii, în
general, la diversitatea copiilor dintr-o comunitate. În
aceastã accepþie, educaþia incluzivã se apropie de educaþia integratã.
(b) Educaþia integratã este aproape sinonimã
învãþãmîntului integrat promovat de/prin ºcoala
incluzivã. Are ca obiectiv general dezvoltarea la copiii
cu dizabilitãþi a unor capacitãþi fizice ºi psihice care sã-i
apropie cît mai mult de copiii normali. Perspectiva sa,
prioritar normativã, este impusã de principiile educaþiei
în societatea democraticã, bazatã pe cunoaºtere: egalizarea ºanselor de reuºitã, caracter deschis, discriminare
ºi stimulare pozitivã.
Obiectivul general al educaþiei integrate trebuie
raportat la dubla dimensiune teleologicã a conceptului
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operaþional de integrare ºcolarã.
Dimensiunea extinsã vizeazã adaptarea oricãrui
copil la cerinþele ºcolii, demonstratã prin aptitudinea
de ºcolaritate, semnificativã mai ales în cazul debutului
ºcolar.
Dimensiunea restrînsã vizeazã problematica
ºcolarizãrii unor copii cu cerinþe speciale în contextul
aplicãrii filozofiei normalizãrii; este dimensiunea
profundã, specificã educaþiei integrate care poate stimula realizarea efectivã a unui învãþãmînt incluziv/
integrat, confirmat la scarã socialã, la nivelul structurilor
sistemului ºcolar afirmat în societatea democraticã, bazatã
pe cunoaºtere.
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Summary
Since the 80th of the 20th century the concept of inclusive
education has been defining a new line in the educational policies
of several European countries.
That is why the current issue of the magazine is dedicated
to inclusive education and it highlights the actions and initiatives
undertaken in this regards in the Republic of Moldova.
The Quo vadis rubrics? as usually debates the problematic
aspect of this issue. Vsevolod Ciornei, the publicist, manages
to open the parenthesis of the real world face to face with the
concrete life.
Various aspects of inclusive education have been discussed
within a meeting organized at the Pro Success Gymnasium
from Chisinau, within which various stakeholders have
participated: representatives of the Institute Education
Sciences, Ministry of Education, The Speranta  Day Care
Centre for physically disabled people, representatives of
Education, Youth and Sports Department of Chisinau
municipality. The emphasis has been made on the economic
and educational aspects, including the teacher training in the
field, evaluation, individual plans for children with SEN (Special
Educational Needs), and not the least important their
integration into the classroom, school and the society.
The Ex cathedra rubrics highlights the scientific side of the
educational process. Svetlana Rusnac tackles the difficulties in
defining the Self-Concept when dealing with physical
disabilities. Tatiana Callo, Ion Gãluºcã and Mariana Jitari put
their emphasis on the role of the teacher in education, the
relationships he/she establishes with the pupils/students.
Viorica Andriþchi refers to the self education capacity building
of the personality at different age stages. Sergiu Musteata
presents an international analyses of the school textbooks.
The Docendo discimus rubrics has several authors sharing
on various important aspects: Zinaida Novoloacã talks about

the logopedic recovery, Raisa Gravriliþã  shares about the
creativity as a learning opportunity, Ludmila Botnarciuc speaks
about the creation of a medical language through communication, Galina Mîrza analyses the role of the didactic games,
Rodica Moraru tackles the problem of integration of children
with special educational needs.
Evenimente CEPD rubrics presents the launching of the
book Education for gender equity and equal chances
elaborated by L. Handrabura and V. Goraº-Posticã and the
Conference on Partnership for quality in education.
Exercito, ergo sum encompasses the following articles:
Multiprocessing Interrogation an efficient technique for
teaching the epic text, by Viorica Bolocan, Developing the
communicative competences through participative methods,
by Valentina Cucu, Computer games way of consolidating
the English Language learning skills, by Simona Pisoi.
The Un viitor pentru fiecare copil rubrics represented by
the Erasmus Resource Center for Youth from Floresti
(coordinator - Ludmila Nagrineac) and the article by Zinaida
Braslavschi The impact of emotional deficiency on
personality development(cases of children educated by only
one parent are analyzed), thus this leads to reflect on the
physiological aspects, difficult emotional states of the children
and parents from the disintegrated families.
Within the Mapamond pedagogic rubrics, Viorica Cojocaru
and Tatiana Jalbã from the The Speranta - Day Care Centre
for physically disabled people, provide an overview on the
inclusive education in different countries.
Two materials are presented within the Educaþie pentru
toleranþã rubrics: Are we really tolerant?, by Diana Senic and
the Tolerance ABC at school, by Corina Munteanu.
The Dicþionar rubrics is traditionally hosted by Sorin
Cristea.

Aºteptãm ca de obicei articolele dumneavoastrã, care nu trebuie sã depãºeascã opt pagini, dactilografiate la douã rînduri.
Redacþia nu recenzeazã ºi nu restituie materialele nepublicate.
Responsabilitatea pentru corectitudinea ºi veridicitatea conþinutului materialelor prezentate revine semnatarilor.
Punctul de vedere al autorilor nu coincide neapãrat cu cel al redacþiei.
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