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Profesorul ºi elevul totdeauna au fost acceptaþi, percepuþi, priviþi ca douã jumãtãþi ale unui întreg.
Acest tandem n-a fost posibil sã fie divizat nici sub cîrma altor vremi, nici astãzi cînd termenul favorit
al generaþiei 80  postmodernismul, a devenit deja carte de vizitã (V.Ciobanu, Contrafort, nr.75-76).
Ei au nevoie de o prezenþã  o oglindã în care sã se reflecte ca o plenitudine. Comunitatea în
care se realizeazã atît profesorul, cît ºi elevul serveºte, la modul ideal, drept retrovizor  un ecran imens
pe care s-au perindat, una dupã alta, politicile, ideologiile, conceptele statului (mai mult sau mai puþin
ºtiinþifice), schimbãrile la care au fost supuºi ambii în aceeaºi mãsurã. Succederea anilor n-a fãcut altceva
decît sã-i pãstreze în atenþia societãþii ca elemente primordiale, fãrã de care n-ar exista procesul educaþional
ºi de dezvoltare a umanitãþii. Au rãmas unul în faþa celuilalt cu aºteptãri, deziderate, cãutãri, scrieri, lecturi,
cercetãri cunoscute tainic, uneori intuite numai de ei doi. Deºi unul a predat, iar celãlalt a învãþat, ambii
au fost mereu dornici de a implementa noul, de a-l experimenta ºi de a-l supune unor profunzimi pe
verticalã.
ªi astãzi, cînd conceptul de sfîrºit al istoriei (discutat cu mult curaj de specialiºti) ne trezeºte un
soi de curiozitate amestecat cu fricã, un fel reticent de acceptare a epocii postmoderne (o legitate certã,
de altfel), cei doi sînt puºi în situaþia de a consimþi ºi de a-ºi gãsi locul în procesul educaþional postmodern.
O lume în schimbare, lipsitã de echilibru, produce un sentiment de dezorientare politicã ºi socialã, precum
ºi o perplexitate culturalã. Într-un cuvînt, toate vechile obiºnuinþe umane, legate de viaþã, într-o lume
relativ staticã ºi stabilã, cu valori tradiþionale, bine stabilite, cu o împãrþire clarã a rolurilor sociale,
par sã se dezintegreze într-un flux amarnic, aleatoriu, semireal de evenimente. Viaþa devine ceva
asemãnãtor unui vis sau unei ficþiuni literare (M.Cãrtãrescu, Postmodernismul românesc). A înþelege
ºi a admite aceastã lume, în care se modificã esenþial conceptele fundamentale: realitatea, istoria, valoarea,
gîndirea, arta etc., este destul de dificil, dar profesorul ºi elevul, cu siguranþã, vor contribui la încetãþenirea
ei, deoarece aceastã epocã, care a absorbit toate stilurile, ideile, curentele anterioare, s-a dezvoltat
embrionar o datã cu noi ºi alãturi de ei.
Noul, destul de vechi pentru unii, reuºeºte sã schimbe macazul gîndirii tradiþionale (în cazul nostru
ºi totalitariste) pe una deschisã ce nu respectã limitele, nici chiar convenþionale, de scriere, logicã etc.
Totodatã aceastã epocã se caracterizeazã printr-un specific informaþional ºi accesul deplin al fiecãrui individ
la sursã. Ni se oferã posibilitatea de a cunoaºte realitatea purã, fãrã complezenþe; de a învãþa spiritul de
toleranþã al lumii democratice; de a recepta noul.
Inconvenientele provin, pe de o parte, de la omul modern care continuã sã întruchipeze un ideal
uman abstract. Pe de altã parte, postmodernismul a învãþat sã deconstruiascã metapovestirile, aºa încît sã
scoatã în evidenþã prezumþiile ideologice automistificatoare. Iar acest impas îl vor depãºi împreunã,
obiºnuind sã demitizeze, iar avînd capacitatea de autoexaminare, ei vor pune în funcþie mecanismele unei
societãþi lipsite de iluzii ºi legende. Perspectiva postmodernã înseamnã îndepãrtarea mãºtii de iluzii,
recunoaºterea anumitor pretenþii ca false ºi a anumitor obiective ca imposibil de atins ºi din acest motiv
de nedorit (Z. Bauman, Etica postmodernã).
Conºtientizînd ºi determinîndu-ºi rolul în aceastã societate, profesorul ºi elevul reuºesc sã schimbe
accentele de pe egocentrismul celui dintîi pe interesul permanent pentru cel de-al doilea, cu eforturi de
formare a unor noi abilitãþi pentru ziua de azi ºi cea de mîine. Le-a reuºit multe... Dar ºi mai multe urmeazã
sã realizeze ca sã împãrtãºeascã o moralã neuniformizatã, neuniversalizatã, ca sã valorifice democraþia ºi
sã continue istoria...
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Nadia CRISTEA

Argument

Procedeazã întotdeauna cum
trebuie. Acest lucru îi va
mulþumi doar pe unii, dar îi va
uimi pe toþi ceilalþi.

Mark Twain

Cornelia

Pas cu Pas

Pas cu Pas" este denumirea programului
educaþional pentru copii ºi familii care din 1994 pînã
în prezent a crescut - "pas cu pas" - din iniþiativa
Institutului pentru o Societate Deschisã, susþinutã de
Fundaþia Soros Moldova, cu acoperirea metodicã a
centrului de dezvoltare a copilului Childrens Resources International (Washington, DC). Programe
similare au fost iniþiate ºi în alte 14 þãri din fosta
Uniune Sovieticã, din Europa Centralã ºi de Sud-Est,
menite sã susþinã procesul de democratizare a sistemelor de învãþãmînt din statele respective prin lansarea unor programe alternative, care sã promoveze
metode de educare/predare corespunzãtoare vîrstei
copilului, sã practice învãþarea activã, sã le dezvolte
copiilor gîndirea criticã, activitãþi de comunicare ºi
soluþionare a problemelor  realizarea acestor deziderate fiind efectuatã într-o realã colaborare cu familia.
Pe parcursul celor aproape ºapte ani, Programul "Pas cu Pas" a contribuit la realizarea reformei
învãþãmîntului din Moldova, catalizînd trecerea de la

6

o educaþie centratã pe cadru didactic la una centratã
pe copil, prin aplicarea de noi metodologii bazate pe
cele mai bune practici educaþionale: Jean Piajet, Lev
Vîgotski, Erik Erikson, Karel Rogers, Maria
Montessori, Howard Gardner. Într-un asemenea cadru
copilul nu mai este un obiect al educaþiei, un simplu
recipient al cunoºtinþelor ce-i sînt administrate" de
cãtre învãþãtor, ci devine subiect activ al procesului
de cunoaºtere ºi autocunoaºtere, un adevãrat explorator, care înþelege interdependenþa lucrurilor, interiorizînd cunoºtinþele obþinute pe parcurs, urmînd
ritmul firesc al propriei dezvoltãri.
Metodologia "Pas cu Pas" se axeazã pe trei
criterii de bazã: individualizarea copilului, învãþarea
activã prin joc ºi descoperire, parteneriatul cu familia.
Programul lanseazã o varietate de tehnologii concrete
ce presupun individualizarea ºi dezvoltarea multilateralã a copiilor, punînd la bazã activitatea cea mai
fireascã pentru ei  jocul. Metodele frontale alterneazã cu cele individuale, în grup mic ºi în perechi
(copil - copil, adult - copil). În consecinþã, se schimbã
ºi rolul învãþãtorului: el nu mai este dirijor, ci regizor
al activitãþilor ºi partener de încredere. Oferindu-i-se
posibilitatea de a alege conºtient centrele de activitate,
materialele, formele de exprimare etc., copilul îºi
cultivã simþul responsabilitãþii ºi al autodisciplinei,
educatorului ºi învãþãtorului revenindu-i sarcina de a-l
provoca sã "descopere" cunoºtinþe  printr-un mediu
bine organizat ºi întrebãri deschise , de a-l ajuta sã
le structureze ºi sã facã conexiuni între ele.
Programul porneºte de la premisa: copilul
deseori învaþã mai bine de la semenii sãi (principiul

de învãþare prin colaborare). Misiunea învãþãtorului
este de a studia ºi a nota felul cum vorbeºte ºi cum se
comportã fiecare copil. Observãrile zilnice ºi fiºele
individuale de evaluare îi permit sã planifice în mod
diferenþiat activitãþile din clasã, creînd diverse situaþii-problemã; sã urmãreascã dinamica dezvoltãrii
fiecãrui copil, precum ºi a grupei în întregime.
Socializarea ºi interacþiunea eficientã sînt mereu în
atenþia cadrului didactic: el modeleazã diferite strategii de comunicare ºi pune la dispoziþia celor educaþi
instrumente de negociere în situaþiile de conflict.
Prin implicarea activã a familiei în creºterea
ºi educarea copiilor ºi colaborarea ei cu ºcoala este
recunoscut ºi valorificat rolul deosebit pe care-l are
aceasta. Familia, dintr-un microunivers lãsat la pragul
instituþiei educaþionale, se transformã într-un partener
al învãþãtorului, binevenit în spaþiul clasei.
Popularitatea de care se bucurã Programul
"Pas cu Pas" (este pus în practicã deja în 26 de state)
se datoreazã flexibilitãþii ºi adaptabilitãþii lui la
valorile specifice ale fiecãrei þãri, precum ºi faptului
cã acesta nu se axeazã pe conþinuturi concrete ºi teme
specifice, pe un volum informaþional determinat, ci
propune metode educaþionale moderne, tehnici de
implementare a dezideratelor de bazã ale curriculumului, oferindu-le celor care-l realizeazã un teren
vast de creaþie.
Programul a demarat în anul 1994 doar cu 12
grupe în cadrul a 5 grãdiniþe, transformate în centre
demonstrative ºi dotate cu mobilier special pentru
amenajarea sãlilor de grupã, acestea fiind împãrþite
pe centre de activitate cu variate materiale educaþionale etc., iar în anul urmãtor li s-au alãturat încã 60
de grupe. La scurt timp de la implementare, Programul a ajuns sã fie solicitat de numeroºi pãrinþi ºi
cadre didactice, care s-au convins de avantajele
tehnologiilor educaþionale promovate. Pentru a
facilita aplicarea Programului în alte instituþii, participanþii la conferinþa metodicã din septembrie 1996:
inspectori raionali, metodiºti ºi directori de grãdiniþe,
pãrinþi, s-au adresat cãtre Ministerul Învãþãmîntului
cu un apel de a recunoaºte oficial Programul Pas cu
Pas" ºi de a le permite grãdiniþelor sã decidã, în conformitate cu Legea învãþãmîntului, ce tehnici educaþionale sã utilizeze. Analizînd rezultatele desfãºurãrii programului ºi corespunderea acestuia standardelor naþionale, Ministerul l-a oficializat, recunoscîndu-l drept model de învãþãmînt formativ, iar
certificatele de perfecþionare pe care le elibereazã sînt
luate în considerare la atestarea cadrelor didactice.
Conceput ca program pentru preºcolari, la
cererea pãrinþilor ºi a cadrelor didactice, acesta a fost
extins ulterior prin noi iniþiative: "ªcoalã primarã" ºi
"Învãþãmînt superior" (1996), "Vîrsta de creºã"
(1997), "Includerea copiilor cu necesitãþi speciale"

(1999), "Tranziþia spre ciclul gimnazial" (2000). Prin
includerea componentei Învãþãmînt superior", impactul Programului asupra reformãrii întregului
sistem de pregãtire ºi perfecþionare a cadrelor didactice pentru ciclurile preºcolar ºi primar a devenit
sistemic ºi mult mai profund.
Pe parcurs a fost creat un mecanism eficient
de perfecþionare continuã a cadrelor, ce prevede training-uri de iniþiere (pentru ciclul primar), ateliere
teoretico-practice în reluare, vizite pe teren ale
experþilor, vizite reciproce etc. Formatorii locali au
mai beneficiat de multiple training-uri în þarã ºi peste
hotare.
Pionierii Programului, adevãraþi "spãrgãtori
de gheaþã", au dat dovadã de mult curaj, voinþã ºi
dãruire de sine. Meritã sã menþionãm aportul incontestabil al echipei de dirijare: Svetlana Semionov 
coordonator la ciclul preºcolar, Valentina Lungu 
coordonator la ciclul primar, precum ºi al cadrelor
didactice de la grãdiniþele de copii nr. 43 ºi 36 din
Bãlþi; nr. 216, 108 ºi 188 din Chiºinãu; nr. 2 din
s.Mereni, Anenii-Noi; nr. 6 din Sîngerei; nr. 1 ºi 2 din
s.Costeºti, Ialoveni, nr. 12 din Ungheni, nr. 3 ºi 12 din
Cahul, care au avut o sarcinã deosebit de grea  de a
demonstra (fãrã a devia de la standardele educaþio-
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nale ale curriculumului naþional) eficienþa unui model
educaþional care substituie metodele frontale ºi disciplinare prin tehnici de lucru, ce le permit copiilor
sã-ºi urmeze interesele ºi propriul ritm de dezvoltare.
Din rîndul acestor grãdiniþe au fost selectate, mai
tîrziu, 2 centre de training pentru pregãtirea cadrelor
didactice la ciclul preºcolar din zonele Centru-Sud ºi
Nord, respectiv: grãdiniþele nr. 216 Chiºinãu (ºef 
Ana Popov, metodist  Maria Baranov, formatori:
Maria Cristofor, Elena Leºco-Caisîn, Svetlana Gameþchi, Elena Vedutenco, Zinaida Raþã, Lidia Toacã,
Tatiana Plãticã; formatori de la alte instituþii preºcolare: Sofia Andronic, nr. 188, Tamara Fetico, nr.
108, Liliana Simcov, nr. 199) ºi nr. 43 Bãlþi (ºef 
Eugenia Covaliuc, metodist  Nadejda Stratan,
formatori: Lilia Furtunã, Elena Rusu, Valentina
Cojocaru, Djamilea Gherasimciuc, Elena Abramciuc,
Claudia Golovco).
Aprobatã de instituþiile preºcolare, strategia
(care presupune crearea unor clase demonstrative;
pregãtirea cadrelor didactice la un înalt nivel profesional cu concursul experþilor din S.U.A. ºi selectarea
echipei de formatori locali; identificarea centrelor de
training, ce ar oferi exemple de practici instructive de
calitate în sãlile de clasã) a fost aplicatã ºi la ciclul
primar. Actualmente training-urile pentru zona Nord
se desfãºoarã în incinta Liceului M.Eminescu ºi a
ªcolii Medii nr. 20 din Bãlþi, avîndu-i ca formatori pe:
Cecilia Graur, Neli Ursu, Liuba Vasilachi, Angela
Gruºcã, Corina ªargu (Liceul M.Eminescu); Silvia
Demian, Svetlana Bobeico, Nina Dãnilã (ªcoala
Medie nr. 20); Aurelia ªtirbu, Inga Turculeþ (ªcoala
Medie nr. 11). Formatori pentru zona Centru-Sud sînt:
Tatiana Cojocaru, Efimia Moisei, Elena Gîrleanu

(ªcoala Medie nr. 70), Sergiu Plãmãdealã, Ludmila
Rotaru (ªcoala Medie nr. 1); Maria Roºca, Margareta
Codreanu, Elena Andrieº (ªcoala Primarã nr.83);
Luminiþa Sandu (Gimnaziul O.Ghibu); Victoria
Ursu, Nadejda Issa (CED/Grãdiniþa-ºcoalã nr. 152),
Ana Lungu, Nina Naºcu (s. Mereni, Anenii-Noi, jud.
Chiºinãu).
La 1 septembrie 1999, în baza Grãdiniþeiªcoalã Primarã nr. 152 din Chiºinãu, a fost deschis
Centrul Educaþional Didactic (C.E.D.) al Programului
"Pas cu Pas". Crearea acestei instituþii complexe a
devenit posibilã graþie susþinerii Departamentului
Educaþie, Tineret ºi Sport al mun. Chiºinãu (Anatol
Mocrac), a Direcþiei Învãþãmînt Botanica (Anatol
Ivanu) ºi recunoaºterii din partea mai multor factori
de decizie a contribuþiei Programului la perfecþionarea cadrelor didactice în cheia învãþãmîntului
formativ, a importanþei implementãrii unei noi experienþe. C.E.D. încorporeazã centrul de training ºi baza
practicã de realizare a Programului  grupe de grãdiniþã ºi clase primare.
Anul ºcolar 2000/2001 are o importanþã deosebitã pentru Program, deoarece prima generaþie de
pas cu pas-iºti a trecut în ciclul gimnazial. Pentru a
asigura continuitatea tehnologiilor educaþionale
promovate ºi facilitarea tranziþiei spre ciclul gimnazial, Pas cu Pas", împreunã cu un alt program al
Fundaþiei Soros  Lecturã ºi Scriere pentru Dezvoltarea Gîndirii Critice  oferã training-uri pentru
ºcolile cu clase primare "Pas cu Pas". Profesorii de
la ciclul gimnazial apreciazã gîndirea originalã ºi
independentã a elevilor, deprinderile de comunicare
ºi dorinþa lor de a învãþa, vrînd, la rîndul lor, sã
beneficieze de o pregãtire specialã pentru a face faþã
noilor imperative.
Graþie parteneriatului cu Fondul de Investiþii
Sociale al Bãncii Mondiale (F.I.S.M.), implementarea
Programului a devenit realã ºi pentru ºcolile ºi
grãdiniþele rurale. Orice comunã ce corespunde
condiþiilor de obþinere a unui proiect de renovare a
ºcolii sau grãdiniþei poate beneficia de o pregãtire în
baza Programului "Pas cu Pas". Colaborarea dintre
F.I.S.M. ºi Programul Pas cu Pas" s-a dovedit a fi
deosebit de fructuoasã, baza ideaticã a acestui parteneriat constituindu-o convingerea cã investiþia în
factorul uman este cea mai importantã, absolut
necesarã ºi decisivã în schimbarea societãþii noastre
pe calea democratizãrii. Scopul primordial pe care ºi-l
propune "Pas cu Pas" este crearea unui capital uman
considerabil, schimbarea mentalitãþii unui numãr cît
mai mare de adulþi  învãþãtori ºi pãrinþi  pentru a
lãrgi baza reformei învãþãmîntului, dar ºi a reformei
sociale din republicã.
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Nu este drept sã le ceri altora ceea
ce nici tu nu doreºti sã faci.

Eleanor Roosevelt

Gheorghe GÎRNEÞ

Centralizare sau autonomie?

În ultimii ani savanþii, oamenii politici, factorii
de decizie din diferite domenii ale vieþii sociale
identificã un nou tip de probleme, ce se impun atît prin
caracterul lor grav, presant, cît ºi prin dimensiunile
lor locale, regionale ºi universale. În aceastã categorie
se înscrie o problemã deschisã tuturor angajaþilor, în
special managerilor educaþionali: cea a centralizãrii
sau autonomiei în domeniul învãþãmîntului public ºi
al educaþiei în general.
Problema pusã în discuþie se manifestã la toate
nivelurile (central, judeþean, local ºi individual) ºi are:
 Caracter universal: cuprinde toate regiunile
ºi localitãþile;
 Caracter global: afecteazã toate aspectele ºi
domeniile vieþii sociale, constituind o sursã de
probleme deschise ºi, în multe cazuri, dificile atît
sub aspect material, cît ºi spiritual;
 Evoluþie rapidã ºi greu previzibilã: managerii, puºi în faþa unor situaþii complicate, nu sînt
pregãtiþi pentru a le soluþiona, din lipsã de metode
ºi mijloace adecvate;
 Caracter pluridisciplinar: se impune prin
numeroase conexiuni nu doar din cadrul siste-

mului educaþional, dar ºi din afara lui (administraþia publicã, agenþii economici ºi sociali,
comunitatea, societatea civilã, pãrinþii etc.);
 Caracter prioritar: se manifestã prin stringenþa unor aspecte ale vieþii ºcolare (asigurarea
teoreticã ºi conceptualã, asigurarea metodicã,
asigurarea materialã etc.).
În situaþia creatã, mai oportun ar fi sã abordãm
nu problema centralizãrii sau descentralizãrii, ci
raportul dintre acestea, care poate fi analizat numai
în cadrul unei organigrame manageriale a sistemului
de învãþãmînt.
Problema conducerii ºcolii vizeazã aspecte
specifice ale raportului centralizare-descentralizare
(pedagogic/didactic, managerial, financiar ºi material). Este necesar sã conºtientizãm faptul cã acesta
presupune competenþe de autonomie ºi, evident,
anumite responsabilitãþi. Sã analizãm cîteva din
aspectele raportului centralizare  descentralizare.
ASPECTUL MANAGERIAL

Sub aspect managerial, raportul centralizare 
descentralizare trebuie analizat la nivel de decizie.
Existenþa acestuia este, de fapt, stipulatã de Legea
învãþãmîntului din Republica Moldova (capitolul III,
articolele 4051) care determinã structura managerialã a sistemului de învãþãmînt (central  M.E.ª.,
judeþean  D.G.J.Î.T.S., local  Primãrie) ºi a unitãþilor de învãþãmînt la toate nivelurile (preºcolar,
secundar general, secundar profesional, superior de
scurtã duratã ºi universitar), precum ºi Legea despre
administraþia publicã (art. 13 ºi 18).
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Aceste documente prevãd luarea de decizii la nivel de sistem ºi la nivel de unitate ºcolarã. Pentru
învãþãmîntul preuniversitar, aspectul managerial este stabilit prin urmãtoarea organigramã (la nivel de decizie):

ASPECTUL CONÞINUTURILOR
DE ÎNVÃÞÃMÎNT

Acest aspect este determinat de Planul-cadru
de învãþãmînt pentru nivelul primar, gimnazial, liceal,
la implementarea cãruia s-a purces cu trei ani în urmã.
De menþionat cã, spre deosebire de planurile de
învãþãmînt anterioare care prevedeau în realizarea
dezvoltãrii individuale a elevilor aspectul opþional
orientat la nivel de clasã, Planul-cadru include
aspectul opþional al fiecãrei arii curriculare.
Din acest punct de vedere, raportul centralizare-descentralizare este condiþionat de:
 descentralizarea curricularã, operatã prin
libertatea profesorului în alegerea celor mai
adecvate conþinuturi, metodologii ºi mijloace de
realizare a obiectivelor de referinþã stabilite;
 înlocuirea obiectivelor specifice disciplinei cu
obiective la nivel intermediar (arie curricularã,
treaptã de învãþãmînt, referinþã);
 degajarea profesorului de obligativitatea
respectãrii unei planificãri sugerate de conceptorii
de curriculum ºi concentrarea ei pe principii legate
prioritar de posibilitãþile concrete ale elevilor unei
clase, ºi nu pe conþinuturi;
 responsabilitatea profesorului pentru adaptarea ritmului ºi nivelului de predare/învãþare (la
nivel de obiectiv/sarcinã didacticã) în corespundere cu nivelul ºi caracteristicile psihologice
ºi comportamentale ale elevilor clasei respective.
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ASPECTUL ASIGURÃRII ÎNVÃÞÃMÎNTULUI

Raportul centralizare-descentralizare trebuie
analizat, de fapt, ca un raport dintre ºtiinþa pedagogicã ºi administrarea ºcolarã.
ªtiinþa pedagogicã asigurã înzestrarea informaþionalã a învãþãmîntului (filozofie a educaþiei,
didacticã, tehnologicã) ºi poartã un caracter vãdit
centralizat la toate nivelurile ºi treptele de învãþãmînt.
Administrarea ºcolarã asigurã înzestrarea
învãþãmîntului cu alte tipuri de resurse (umane, financiare, materiale, de timp etc.) ºi poartã un caracter mai
puþin centralizat, determinat de legile administrãrii (în
special, de Legea despre administraþia publicã).
Criza managementului educaþional în þara
noastrã este determinatã de confuzia dintre acþiunile
pe care le întreprind administraþiile ºcolilor ºi principiile ºtiinþei în domeniul dat, precum ºi de raportul
dintre declararea autonomiei ºi asigurarea acesteia.
Problema centralizare-descentralizare în învãþãmînt trebuie tratatã reieºind din urmãtoarele: este
ea o ºansã sau un risc pentru ºcoalã; acest raport este
relevant ºi nu reprezintã un scop în sine sau este un
mijloc dependent de o relaþie managerialã complexã,
care integreazã concepte fundamentale ºi operaþionale, principii epistemologice ºi morale, legitãþi dinamice, scheme tehnologice exacte, fapte pedagogice
deschise, necesitãþi educaþionale ale comunitãþii etc.

CENTRALIZARE SAU AUTONOMIE?

RUBICON MANAGERIAL

Direcþiile generale judeþene de învãþãmînt,
fiind în cel de-al doilea an de existenþã ºi activitate,
îºi pun întrebarea: la ce etapã se aflã schimbarea
dictatã de reforma teritorial-administrativã în sistemul
de administrare a învãþãmîntului? Credem cã am
depãºit incertitudinile perioadei de iniþiere, am trecut
de primele încercãri ºi putem constata cã sistemul
judeþean de învãþãmînt a ajuns în faza implementãrii
sale propriu-zise. În pofida atitudinii iniþiale pesimiste, devenim tot mai conºtienþi de progresul înregistrat în aceastã perioadã scurtã. Praxisul evoluþiei
lui ne permite sã abordãm problemele din domeniu
intrinsec, axînd rezolvarea lor pe cercetãri ºi studii
serioase. Totodatã, sîntem conºtienþi cã ritmul cu
care se produc schimbãrile ... face ca oricare afirmaþie sã fie exagerat de pretenþioasã [1; p.9].
Cert e cã nu ni se oferã opþiunea de a evita
schimbarea demaratã din simplul motiv cã pentru unii
aceasta este neplãcutã. Proliferarea ei o determinã
a fi omnipenetrantã. De aceea este important sã
instituþionalizãm inovaþia la care ne referim, însã
plecînd de la intersubiectivitatea oamenilor care
construiesc o lume rezonabilã pentru a putea trãi
împreunã în ea [2; p.35]. Un sistem ºcolar cu mai
multe viteze, care a ajuns sã depindã de fondul
clasei ºi fondul ºcolii, constituite pe baza fondului
familiei, necesitã o analizã sistemicã prospectivã ºi
decizii manageriale fundamentate, cãci este dificil
sã se ajungã la destinaþii, dacã se merge pe niºte
direcþii greºite [1; p.23], adesea intensificarea
eforturilor reformei conducînd la o schimbare superficialã, opusã schimbãrii în profunzime [1; p.l5].
Urmãrind actualele resurse materiale ºi umane
din învãþãmînt, obiectivele economice, sociale,
culturale, politice formulate, contextul judeþean,
naþional ºi chiar internaþional, se nasc un ºir de
întrebãri legate de politica administrãrii sistemului
judeþean de învãþãmînt în faza ei de instituþionalizare:
 Care sînt premisele acestei instituþionalizãri?
 De ce ºi de cine depinde ea?
 Care va fi impactul ei asupra eficienþei sistemului?
 Ne raportãm cu precãdere la trecut sau/ºi la

viitor, la Est sau la Vest? Sînt necesari paºi
mici sau acþiuni hotãrîte?
Ori poate ne luãm dupã cei care spun cã
nivelul mentalitãþilor se schimbã în 100-200 de ani
sau dupã acei care dau 20 de ani, aºa cum se
întreabã ºi Ion Ionescu [2; p.l3]?
Asaltatã de chestiuni nu neapãrat minore, dar
care ar putea fi abordate cu rezultate mai bune la alte
niveluri (superioare sau inferioare), Direcþia Judeþeanã de Învãþãmînt e pusã în situaþia cînd pentru problemele esenþiale ale managementului sistemului
educaþional, practic, nu-i mai ajunge nici timp, nici
energia necesarã. Acelaºi lucru se întîmplã cînd
inspectorii se substituie directorilor de instituþii,
directorii  directorilor adjuncþi, ºefilor de catedrã etc., cu toþii ignorînd opþiunile pedagogilor ºi ale
elevilor pentru conþinuturile, unitãþile temporale sau/
ºi spaþiale flexibile (ca sã nu mai vorbim de cele ale
pãrinþilor ºi ale altor potenþiali parteneri ai instituþiei
de învãþãmînt). Mai rãmîne aproape intactã obiºnuinþa de a aºtepta indicaþii de sus, care nu reflectã
întotdeauna un raport direct proporþional între calitatea lor ºi înãlþimea la care sînt emise, chiar dacã
tehnocraþii sînt de calitate [2; p.135].
Schimbarea la care ne referim comportã în
republicã un caracter endemic. Este necesar sã
conºtientizãm cã localul nu este numai proiecþia
generalului în particular, dar nici articularea naþionalului cu localul nu este de la sine înþeleasã [2;
p.39]. Interacþionismul ... pleacã de la omul-actor
al interacþiunilor, de la aici ºi acum-ul situaþiilor,
pentru a vedea cum merge o structurã din interacþiunile cotidiene, cum aceasta devine resursã pentru
ele ºi se reproduce prin ele [2; p.38]. E o problemã
sociologicã. Raportatã la sistemul de învãþãmînt,
rezolvarea ei devine una din prerogativele de bazã ale
direcþiei judeþene. E vorba de o sociologie constructivistã, care ar urmãri modul de realizare a compromisului între principiile, legile generale ale sistemului educativ, regulile de ordine internã, logicile ºi
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Nimic nu se întîmplã de la sine, ci totul
pentru un motiv ºi sub apãsarea necesitãþii.
/Leucip/

Tudor COJOCARU

Instituþionalizarea învãþãmîntului
în viziune sistemicã

RUBICON MANAGERIAL

activitãþile specifice ale actorilor în interdependenþã,
o perioadã relativ îndelungatã, în condiþii de incertitudine persistentã, de regîndire ºi transformare
treptatã a configuraþiei piramidale a învãþãmîntului
[2; p.39]. Relevantã în acest context este concluzia
sociologicã conform cãreia ...educaþia ºcolarã este
un loc al mizelor mari, în care se întîlnesc, ating,
intersecteazã, întrepãtrund dimensiunile importante
ale socio-umanului: economicul, socialul, politicul,
axiologicul, personalitatea, rolurile individuale [2;
p.10]. De aici ºi interferenþa sistemelor în abordarea
analiticã a învãþãmîntului, în general, ºi a instituþionalizãrii sistemului judeþean de învãþãmînt la
nivel managerial, în particular.
Învãþãmîntul fiind un subsistem al sistemului
global, conducerea lui necesitã cercetãri în domeniul teoriei sistemelor [3; p.73]. Problemele legate
de instituþionalizarea sistemului judeþean de învãþãmînt nu pot fi studiate în sine, în aspectele lor
generale, desprinse de aplicaþii, ci trebuie ataºate
unui suport concret, unor suporturi concrete, de
nivelul sistemelor concrete [4; p.90]. Actualmente,
în virtutea circumstanþelor ºi poate chiar a lipsei de
pregãtire, ne preocupã mai degrabã posibilitatea de
a lucra cu ºcolile decît cea de a lucra asupra ºcolilor.
Pentru ca sistemul judeþean de administrare a învãþãmîntului sã fie eficace, e nevoie de a axa instituþionalizarea lui pe cercetarea prospectivã care însã
devine operantã numai prin intermediul conducerii
previzionale [4; p.112].
Sistemul temporal în gîndirea sistemicã conþine
drept elemente trecutul, prezentul ºi viitorul, ce se
condiþioneazã reciproc ºi necesitã o viziune temporalã.
Viitorul nu apare doar ca rezultat al unei dezvoltãri
a trecutului, care parcurge prezentul, incorporînd
noutatea în cadrul larg al evoluþiei [4; p.83]. În
viziunea sistemicã, evoluþia liniarã trecut-prezent-viitor
se converteºte, prin cunoaºtere ºi acþiune, într-o imagine mult mai complexã a relaþiilor dintre aceste concepte, cu numeroase legãturi inverse. Astfel, viziunea
sistemicã în cercetarea premiselor ce stau la baza instituþionalizãrii sistemului judeþean de învãþãmînt implicã
depãºirea fazei de dezvoltare temporalã liniarã ºi
univocã. Imaginile viitorului privite cu ochii prezentului sînt completate de imagini ale prezentului ca
resort al evoluþiei spre viitor, deci în perspectiva acestui viitor; de imagini ale trecutului prinse în perspectiva prezentului ºi viitorului; în sfîrºit, de imagini ale
viitorului din perspectiva trecutului [4; p.85-86].
Aceastã mare libertate de deplasare pe axa
temporalã, dupã cum ne-am convins ºi noi, poate fi
susþinutã operaþional prin tehnicile moderne de redactare a rezultatelor investigaþiilor sau de simulare a
situaþiilor posibile, fapt pe care-l vom ilustra mai jos.
Cercetãrile de acest tip formeazã deprinderea de a
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gîndi sistemic în investigarea previzionalã, în cazul
nostru, a sistemului judeþean de învãþãmînt, faciliteazã
cunoaºterea esenþialã a dinamicii ºi realizeazã desprinderea de imaginea falsã, de suprafaþã, pe care
ne-am format-o involuntar faþã de configuraþia ºi
funcþiile noii structuri (judeþene) de administrare a
învãþãmîntului, susþinînd deschiderea spre o interpretare dialecticã ºi complexã a instituþionalizãrii acestui
sistem ºi a evoluþiei lui ulterioare. E nevoie deci de
corelarea metodelor explorative ºi a celor normative,
adicã a studiului aºteptãrilor pe baza datelor din trecut
ºi prezent  care indicã tendinþele evoluþiei  ºi ale
studiului orientat spre obiective, conceput nu ca o
prelungire a prezentului, ci ca o soluþie la problemele prezentului [4; p.96]. Unii cercetãtori
(norvegianul Iohan Galtung, americanul Herman
Kahn) evidenþiazã dihotomia acestor opþiuni. Realitatea noastrã însã opteazã pentru ambele, conjugate
într-un singur sistem complex. De aceastã pãrere sînt
ºi sociologii români M.Botez ºi P.Dimitriu: Orice
sistem care poate fi dirijat este susceptibil de a fi
studiat atît într-o perspectivã explorativã, cît ºi în una
normativã [4; p.l01].
Gîndirea sistemicã, în cercetarea previzionalã,
implicã pe de o parte o viziune sistemicã concretã,
iar pe de altã parte necesitatea unor prognozecadru. Astfel, pentru a face niºte concluzii privind
succesul ºcolar, va trebui sã analizãm întregul sistem
de învãþãmînt (aici-judeþean) sub aspectul corelãrii
mai multor factori: accesul la studii ºi asigurarea
ºcolaritãþii; formarea cadrelor potrivit fondului uman
ce trebuie educat; particularitãþile populaþiei ºcolare,
capacitatea structurilor organizaþionale ºi manageriale
de a integra resursele sociale, umane ºi materiale
necesare satisfacerii demersului educaþonal. Cert e cã
succesul ºcolar nu poate fi studiat în afara acestui
cadru. Dinamica sistemului, în viziune perspectivã,
ne va oferi soluþia problemei pe care o studiem cu un
grad mai mare de stabilitate decît investigaþiile izolate
ºi parþiale, supuse perturbaþiilor aleatoare mult mai
mult decît rezultatele globale. Deci, metodologic,
orice problemã a sistemului nostru de învãþãmînt
necesitã identificarea unui ansamblu de factori care
o condiþioneazã. Precizarea acestuia este o acþiune
concretã, care depinde de mijloacele de investigaþie
(capacitatea de a stoca ºi a prelucra informaþiile;
metodologia de analizã, diagnosticã, prognozare etc.)
[4; p.90-91]. Practic, acest lucru poate fi realizat cu
ajutorul aºa-numitei metodologii de evaluare prin
indicatori, interpretatã cu mult discernãmînt de
Gh.Gîrneþ în articolul Evaluarea unitãþii ºcolare
(Didactica Pro..., Nr.3, p.9-15), care susþine necesitatea unui sistem de indicatori ºi la nivel judeþean
(naþional). La etapa actualã de existenþã a sistemului
judeþean de învãþãmînt, metodologia evaluãrii prin
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indicatori poate sta la baza monitoringului instituþionalizãrii lui ºi constituie o componentã intrinsecã
a cercetãrii prospective ºi a conducerii previzionale.
Integrarea conceptului indicatori în alt domeniu de
cercetare ºi analizã, cel al estimãrii complexe a stãrii
de lucruri din învãþãmînt la nivel de sistem (judeþean),
constituie una din preocupãrile noastre curente.
Viziunea de sistem asupra stãrii de lucruri ºi
a evoluþiei acesteia în direcþia instituþionalizãrii unei
structuri administrative a învãþãmîntului (ca ºi în
domeniul oricãrei investigaþii previzionale) implicã
urmãtoarele operaþii:
1) integrarea factorilor de naturã ºtiinþificã, economicã, socialã, umanã, educaþionalã etc.;
2) corelarea factorilor cu grad diferit de controlabilitate.
Cea de-a doua implicaþie ne permite sã obþinem o imagine realã a evoluþiei posibile sau dezirabile. Dezvoltarea sistemului de învãþãmînt (atît la
nivel naþional, cît ºi judeþean), în viziune sistemicã,
cuprinde, pe de o parte, indicatori care au o evoluþie
determinatã de legitãþi, iar pe de altã parte, indicatori
care se preteazã la o evoluþie controlatã. Gruparea
acestora ne conduce la o distribuþie a aºteptãrilor:
 prin studierea domeniilor (de exemplu, realizarea standardelor educaþionale de stat) care au
o evoluþie determinatã de legitãþi, ajungem la
depistarea aºteptãrilor posibile (atingerea performanþelor la nivel de standarde) ºi a celor excluse
(evoluþia educaþiei în afara standardelor);
 studierea domeniilor (de exemplu, implementarea noilor conþinuturi curriculare) care se
preteazã la o evoluþie controlatã, ne permite sã
circumscriem aºteptãrile dezirabile (sporirea
nivelului de performanþã al procesului educaþional) ºi indezirabile (utilizarea în exclusivitate
a tehnologiilor educaþionale tradiþionale).
Aprecierea combinatã a domeniilor de legitate ºi a celor cu evoluþie controlatã sau dirijatã ne
permite sã separãm aºteptãrile dezirabile-posibile
(implementarea noilor conþinuturi curriculare, a
tehnologiilor educaþionale avansate faciliteazã
atingerea standardelor de stat) de cele dezirabile, dar
imposibile (atingerea standardelor de stat în baza
conþinuturilor noi, dar cu tehnologii de predare/
învãþare/evaluare depãºite ºi fãrã asistenþa materialdidacticã respectivã).
Perspectiva sistemicã [4; p.92] ne permite
sã acþionãm în sensul dorit ºi posibil, evitînd o acþiune
zadarnicã în direcþia unei evoluþii dorite, dar excluse.
Totodatã, vom putea depista ºi primejdia unor evoluþii
indezirabile, dar posibile.
Tehnic, studiul previzional al sistemului judeþean de învãþãmînt poate fi axat pe raportul dintre
indicatori ºi domeniile de referinþã:

Studiul explorativ al unor indicatori ai sistemului judeþean poate fi folosit în stabilirea normativã
a nivelului acestora pentru instituþiile de învãþãmînt.
Din perspectiva datã, aºa-numitele prognoze-cadru
sau generale (la nivel de sistem judeþean) pot fi criterii
de evaluare pe care o cercetare completã nu le poate
ignora, dar informaþia stocatã trebuie supusã unei
analize prospective concludente, care sã permitã
formularea unor decizii fundamentate.
Tipologia cercetãrilor previzionale ºi integrarea sistemicã a tipurilor în Curs de teoria ºi
practica prognozei, conceput de Laboratorul de
cercetãri prospective al Universitãþii Bucureºti, 1972,
ne pune la dispoziþie unele modele, noi însã venim cu
o variantã specificã obiectului luat în discuþie: instituþionalizarea sistemului judeþean de învãþãmînt.
Ne vom referi la unul dintre domeniile cele
mai uºor supuse analizei (D)  ºcolarizarea  ºi-l vom
studia explorativ ºi normativ în timp (t). Vom constata
cã starea domeniului dat înaintea fiecãrui moment (t)
este caracterizatã de o mãrime, notatã (X)  numãrul
total de neºcolarizaþi, sau de un sistem de mãrimi
(numãrul de neºcolarizaþi la diverse trepte de învãþãmînt ºi în funcþie de cauze). Bazîndu-ne pe ipoteza
cã evoluþia domeniului respectiv este nealeatoare,
vom considera cã la fiecare moment (t) domeniul
poate fi reorientat sau dirijat.
În viziune explorativã, decizia la momentul (t)
se ia þinîndu-se cont de stãrile anterioare ale domeniului (X0, X1... Xt). Efectul deciziei asupra domeniului constã în schimbarea stãrii acestuia la Xt (anterior deciziei) ºi la Xt-1 (dupã decizia la momentul
t). Reprezentînd decizia prin ät ºi efectul ei prin Et,
vom putea urmãri dinamica domeniului dupã schema
propusã, nu înainte însã de a preciza anumite momen-
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te ce þin de analiza normativã.
În viziune normativã, decizia în momentul (t) se ia, pornind de la starea finalã a domeniului (Xn). În acest
caz simularea unei hotãrîri presupune cunoaºterea celorlalte ºi a stãrilor ulterior simulate. Fiind datã, aºadar, starea
finalã (Xn) ºi cea iniþialã (X0) a domeniului, prin simularea deciziilor ºi modelarea rezultatului lor (R), activitatea
ne va fi orientatã spre starea finalã, deciziile depinzînd direct de aceastã stare-obiectiv, precizarea lor þinînd strict
de cunoaºterea acestui obiectiv (în cazul nostru  nivelul minim de neºcolarizare).
Schematic, acest proces poate fi redat astfel:

Schema poate fi utilizatã atît pentru analiza
domeniilor rutinare (ºcolarizarea, asigurarea materialdidacticã ºi cu cadre, formarea cadrelor didactice),
care se preteazã mai uºor investigãrii ºi cercetãrii, cît
ºi pentru cea a domeniilor-cheie, cum ar fi succesul
ºcolar.
Doar atunci cînd vom cunoaºte evoluþia previzionalã a sistemului de învãþãmînt (aici-judeþean) ºi
vom avea prospectiva lui, vom putea afirma cã sistemul este instituþionalizat, încercînd sã mergem mai
departe, dezvoltîndu-l ºi modernizîndu-l continuu.
TERMINOLOGIA UTILIZATÃ:

Iniþiere - aici: fazã a schimbãrii în care se ia decizia de
a adera la un proces inovator.
Implementare - aici: fazã a schimbãrii în care se fac
încercãri de a utiliza inovaþia.
Instituþionalizare - aici: fazã a schimbãrii la care
inovaþia ºi schimbarea înceteazã de a mai fi privite ca
elemente noi.
Sistem comprehensibil - sistem care poate fi înþeles uºor.
Praxis  experienþã.
Abordare intrinsecã - abordare profundã.
Proliferarea schimbãrii - reproducerea schimbãrii.
Schimbare omnipenetrantã - schimbare care pãtrunde
adînc pretutindeni.
Analizã (cercetare) prospectivã - analizã a evoluþiei
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viitoare prin studierea unor factori ºi tendinþe actuale.
Caracter endemic - caracter specific unor anumite
lucruri.
Conducere previzionalã - conducere bazatã pe un studiu
anterior unui eveniment (unei schimbãri).
Gîndire (viziune, analizã) sistemicã - gîndire care se
bazeazã pe un anumit sistem sau este alcãtuit dupã un
anumit sistem.
Evoluþie dezirabilã - evoluþie ce corespunde dorinþei.
Metodã explorativã - cercetare cu scopul de a cunoaºte,
de a face o interpretare ºtiinþificã.
Metodã normativã - cercetare în scopul de a stabili o
normã, de a lua o decizie cu caracter de normã.
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CONCEPTELE FUNDAMENTALE
ALE PEDAGOGIEI

Conceptele-cheie sau conceptele fundamentale ale pedagogiei urmãresc cunoaºterea dimensiunii
profunde a fenomenelor educative reflectate, cunoaºtere realizabilã prin operaþii de generalizare ºi abstractizare proprii domeniului ºtiinþelor socioumane,
ordonat de legi de tip statistic, probalistic. Constituind
ceea ce Thomas Kuhn numea matricea disciplinarã
a unei ºtiinþe, conceptele pedagogice fundamentale
prezintã: a) o anumitã stabilitate epistemicã, susþinutã
la nivelul nucleului funcþional-structural care asigurã
baza oricãrei activitãþi de educaþie; b) o arie redusã
de variabilitate a semnificaþiilor sale esenþiale,

probatã chiar în contextul numeroaselor schimbãri
care apar, în mod inerent, la nivelul fenomenelor
educaþionale; c) o valoare metodologicã ridicatã,
confirmatã prin capacitatea de aplicare în orice
situaþie educaþionalã, în mod direct ºi prin intermediul
conceptelor operaþionale rezultate. În plus, trebuie
consemnatã o dublã calitate a conceptelor fundamentale, valabilã în cazul oricãrei ºtiinþe: a) pe de o
parte, numãrul lor relativ mic, inclus în ceea ce, în
cazul nostru, poartã numele de pedagogie generalã,
ºtiinþã de bazã, care sintetizeazã, în fapt, problematica
a douã ºtiinþe pedagogice fundamentale: teoria
generalã a educaþiei (în termeni tradiþionali - fundamentele pedagogiei) ºi teoria generalã a instruirii
(didactica generalã); b) pe de altã parte, valoarea lor
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formativã superioarã, multiplicabilã în raport de
particularitãþile fiecãrei situaþii educaþionale, la
nivelul unor relaþii optime între cultura pedagogicã
generalã ºi cultura pedagogicã de specialitate.
Definirea ºi analiza conceptelor fundamentale constituie, de regulã, miza dicþionarelor de
specialitate. Este ceea ce am încercat sã realizãm în
Dicþionar de termeni pedagogici ºi mai ales în
Dicþionar de pedagogie. Principala orientare asumatã
a urmãrit, în mod special, acele concepte fundamentale, de maximã stabilitate epistemicã: educaþia/
finalitãþile educaþiei, sistemul de educaþie, reforma
educaþiei; procesul de învãþãmînt, obiectivele-conþinutul-metodologia-evaluarea procesului de învãþãmînt, curriculumul, proiectarea pedagogicã, managementul educaþiei. Delimitînd nucleul epistemic
tare al ºtiinþelor educaþiei/pedagogice, conceptele
fundamentale asigurã baza de evoluþie continuã a
conceptelor operaþionale care sînt variabile în
funcþie de condiþiile concrete care apar la nivelul
practicii educaþiei/instruirii: (...), lecþia, cursul
universitar, cunoaºterea elevului (...), conversaþia
euristicã, demonstraþia (...), învãþãmîntul frontal (...),
planul de învãþãmînt, programele ºcolare, manualele
ºcolare (...), inspecþia ºcolarã, conducerea ºcolii (...).
În acelaºi context, devine posibilã preluarea ºi valorificarea pedagogicã a unor concepte specifice altor
domenii: administraþia ºcolarã, gestiunea educaþiei,
birocraþia ºcolarã (...), managementul organizaþiei
ºcolare, creativitatea pedagogicã, informatizarea
învãþãmîntului, softul pedagogic (vezi Cristea, Sorin,
Dicþionar de pedagogie, Editura Litera. Litera Internaþional, Bucureºti, Chiºinãu, 2000, pag. 5).
Sistematizarea conceptelor pedagogice fundamentale este realizatã la nivelul acelor ºtiinþe ale
educaþiei/ºtiinþe pedagogice care abordeazã obiectul
de cercetare specific - EDUCAÞIA (cu principalul
sãu subsistem, instruirea) - la cel mai înalt nivel de
generalitate: a) Teoria generalã a educaþiei (care
defineºte ºi analizeazã conceptele pedagogice fundamentale implicate în cunoaºterea profundã a educaþiei: educaþie, sistem de educaþie, finalitãþile
educaþiei, schimbarea în educaþie, ºtiinþele educaþiei), b) Teoria generalã a instruirii/procesului de
învãþãmînt (care defineºte ºi analizeazã conceptele
pedagogice fundamentale implicate în cunoaºterea
profundã a instruirii - procesul de învãþãmînt, obiectivele-conþinutul-metodologia-evaluarea procesului
de învãþãmînt, proiectarea pedagogicã a activitãþilor
organizate la nivelul procesului de învãþãmînt.
Educaþia constituie conceptul pedagogic fundamental care urmãreºte cunoaºterea, la cel mai înalt
grad de generalitate ºi abstractizare a unei realitãþi
psihosociale cu o foarte mare arie de extindere în timp
ºi spaþiu ºi de desfãºurare complexã ºi contradictorie
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la nivel de sistem ºi de proces. Definirea ºi analiza
conceptului pedagogic de educaþie reprezintã astfel o
mizã epistemologicã ºi moralã majorã; epistemologicã,
prin faptul cã delimiteazã nucleul de bazã al domeniului, studiat prin metodologii specifice ºi în sensul
unei normativitãþi specifice, la nivelul pedagogiei, al
ºtiinþelor educaþiei/pedagogice; moral prin faptul cã
atrage atenþia asupra problemelor de fond ale teoriei
pedagogice, aflate la baza oricãrei soluþii eficiente la
nivelul oricãrei practici educative/didactice, proiectatã
ºi realizatã pe termen scurt, mediu sau lung.
DEFINIREA CONCEPTULUI DE EDUCAÞIE

Definirea educaþiei ridicã numeroase probleme de ordin metodologic ºi praxiologic, urmare a
complexitãþii realitãþii psihosociale reflectate, a cãrei
cunoaºtere, la nivel conceptual, depinde de stadiul
atins în cercetarea ºtiinþificã de specialitate. Studiile
de epistemologie la care vom face apel în vederea
avansãrii unei definiþii la nivelul unui concept pedagogic fundamental sugereazã douã cãi posibile de
analizã, diferite, dar ºi complementare: a) o cale de
analizã istoricã sau geneticã; b) o cale de analizã
logisticã sau axiomaticã; prima cale analizeazã genetica noþiunilor - o noþiune ºtiinþificã, dezvoltînduse prin acumularea cunoaºterii, constituind simultan
un fapt istoric, deci sociologic ºi mintal sau psihologic; a doua cale studiazã aceastã acumulare sau
creºtere a cunoaºterii sub unghiul judecãþilor ºi
raþionamentelor care o fac posibilã, permiþînd
analiza logisticã sau axiomaticã (Piaget, Jean,
Psychologie et epistemologie; Editions Gonthier,
vezi pag. 123-126).
Calea de analizã istoricã a educaþiei presupune delimitarea prealabilã a momentelor înregistrate
în procesul de constituire a pedagogiei ca ºtiinþã
autonomã, respectiv ca ºtiinþã normalã (Thomas
Kuhn). Aplicînd criteriile epistemologice propuse de
Th.Kuhn (vezi Kuhn, Thomas, S., Structura revoluþiilor ºtiinþifice, Editura Humanitas, Bucureºti,
1999), la nivelul pedagogiei putem distinge trei etape
de evoluþie, semnificative în plan istoric, care marcheazã geneza conceptului de educaþie:
a) etapa preparadigmaticã, anterioarã momentului constituirii pedagogiei ca ºtiinþã normalã,
are drept caracteristicã faptul cã educaþia este analizatã doar la nivel general sau particular, în contextul
propriu altor contexte ºi limbaje (filozofie, literaturã,
religie, folclor, moralã...);
b) etapa paradigmaticã, fixatã o datã cu elaborarea primei opere dedicatã în mod explicit educaþiei
ºi instruirii (J.A.Comenius, Didactica magna, 1657),
consemneazã momentul constituirii pedagogiei ca
ºtiinþã normalã, ca teorie articulatã (principii, conþi-
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nuturi, metodologie, formã de organizare a învãþãmîntului pe clase ºi lecþii), dezvoltatã ulterior, în cadrul
aceluiaºi model (paradigmã) al conformitãþii cu o
naturã abstractã (pedagogia esenþei), prin contribuþia
lui J.Fr.Herbart (teoria învãþãmîntului educativ, teoria
treptelor psihologice ale lecþiei - Pedagogia generalã,
1806; Prelegeri pedagogice, 1835);
c) etapa postparadigmaticã, de afirmare a
unor noi modele de aplicare a teoriei pedagogice
(paradigme), este deschisã de opera lui J.J.Rousseau
(Emil sau despre educaþie, 1762) care marcheazã
prima tentativã radicalã de opoziþie fundamentalã
faþã de pedagogia esenþei, de creare a unor perspective pentru o pedagogie a existenþei bazatã pe
principiul conformitãþii educaþiei cu natura concretã
a copilului, cale urmatã ºi de J.H.Pestalozzi (teoria
educaþiei primare, Cum îºi creºte Gertrude copiii,
1801) ºi Fr.W.Frobel (teoria educaþiei preºcolare
Educaþia omului, 1826), care anunþã miºcarea Educaþia Nouã, lansatã la graniþa dintre secolul XIX-XX
(vezi Key, Ellen, Secolul copilului, 1900, Suchodolski, Bogdan, Pedagogia ºi marile curente filozofice. Pedagogia esenþei ºi pedagogia existenþei,
Editura Didacticã ºi Pedagogicã, Bucureºti, 1970,
pag. 28).
Analiza istoricã nu exclude, ci presupune
perspectiva abordãrii axiomatice a conceptului de
educaþie. Soluþiile delimitate evidenþiazã tendinþele
de definire a educaþiei în raport cu un anumit factor
intern sau extern considerat determinant (educatorul,
psihologia celui educat, societatea, tehnologia educaþiei) ceea ce reflectã stadiul atins în teoria pedagogicã,
dar ºi modelul de aplicare a teoriei (paradigma),
asumat la nivel de politicã a educaþiei. Astfel, la
diferite intervale de timp, în mod succesiv, dar ºi
simultan, în raport de condiþiile politice, economice
ºi culturale în care funcþioneazã sistemele de instruire,
dar ºi de mentalitãþile practicienilor, exprimate la
diferite niveluri de referinþã (proiectarea planului,
programelor, manualelor, lecþiilor, cursurilor, seminariilor etc.), educaþia este conceputã în sens: a) magistrocentrist (în centrul educaþiei se aflã educatorul, cel
care proiecteazã ºi realizeazã activitãþile cu finalitate
formativã); b) psihocentrist (în centrul educaþiei se
aflã copilul, cel educat, potenþialul sãu psihologic
cãruia trebuie sã i se acorde o libertate absolutã);
c) sociocentrist (în centrul educaþiei se aflã societatea,
cerinþele ºi condiþiile determinate la nivel macrostructural ºi microstructural, cãrora li se acordã o importanþã prioritarã); d) tehnocentrist (în centrul educaþiei
se aflã proiectarea tehnologicã, elaboratã în concordanþã cu ultimele date ale psihologiei cognitive ºi ale
teoriei curriculumului) - vezi Gabaude, Jean-Marc;
Not, Louis, La pédagogie contemporaine, Editions
Universitaires du Sud, Toulouse, 1988).

Educaþia este definitã în sens diferit în cadrul
celor patru modele prezentate anterior. Magistrocentrismul defineºte educaþia în sens unilateral, fixînd
o graniþã absolutã între educator (ca unic transmiþãtor
al mesajului pedagogic) ºi educat (care trebuie sã
reproducã doar mesajul pedagogic receptat).
Psihocentrismul defineºte educaþia plecînd de
la recunoaºterea importanþei celui educat (sã ne
plecãm fruntea în faþa mãreþiei copilului - E. Key,
1900) ºi a individualizãrii instruirii (prin cunoaºtere
psihologicã ºi raportare la sine - vezi Binet, Alfred,
Ideile moderne despre copii, 1910), ignorînd însã
rolul obiectivelor pedagogice, considerate, în mod
greºit, ca fiind exterioare celui educat. Sociocentrismul defineºte educaþia ca socializare metodicã
a tinerei generaþii (Durkheim, Emil, Educaþie ºi
societate, 1922), replicã datã exceselor psihocentrismului care include însã propriile sale exagerãri
(limitarea educaþiei doar pînã la vîrsta tinerei generaþii, tendinþa impunerii cerinþelor sociale externe, în
raport cu cerinþele psihologice interne); tehnocentrismul defineºte educaþia, evidenþiind importanþa
tehnologiilor (proiectelor) educaþionale care urmãresc realizarea unitãþii dintre resursele psihologice
interne ºi cerinþele sociale externe, unitate asumatã la
nivelul obiectivelor pedagogice.
Definirea educaþiei la nivelul unei ºtiinþe
pedagogice pe cale de maturizare deplinã, la începutul
secolului XX, are loc în contextul lansãrii unei noi
paradigme, cunoscutã sub numele de curriculum.
Aceastã paradigmã, iniþiatã de J.Dewey (vezi Copilul
ºi curriculum, 1902), încearcã sã rezolve conflictul
dintre tendinþa de definire psihologicã a educaþiei
(consideratã sterilã ºi formalã pentru cã exprimã
numai ideea dezvoltãrii tuturor capacitãþilor mentale,
fãrã sã ne dea o idee asupra utilizãrii lor) ºi cea
sociologicã (apreciatã ca un proces forþat ºi extern
care duce la subordonarea libertãþii individului faþã de
un statut social ºi politic preconceput). Soluþia
propusã, plecînd de la observaþia cã fiecare din aceste
obiecþii este justã, atunci cînd se referã la fiecare laturã
în parte, are în vedere definirea educaþiei în raport de
scopul, rolul ºi funcþia ei pe care nu putem sã le
cunoaºtem dacã nu concepem individul ca fiind activ
în relaþiile sociale. Altfel, dacã eliminãm factorul
social, rãmînem doar cu o abstracþie; dacã eliminãm
factorul individual din societate, rãmînem doar cu o
masã inertã ºi fãrã viaþã (Dewey, John, Fundamente
pentru o ºtiinþã a educaþiei, Editura Didacticã ºi
Pedagogicã, R.A., Bucureºti, pag. 47, 48).
Sesizînd importanþa unor repere axiologice
certe (scopul, rolul, funcþia educaþiei), definiþia
avansatã de J.Dewey demonstreazã faptul cã perspectiva de analizã istoricã este complementarã cu cea de
tip axiomatic. În mod analogic, dupã cum remarcã
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J.Piaget, în termeni epistemologici analiza logisticã,
axiomaticã solicitã, în loc de a contrazice analiza
geneticã a noþiunilor, respectiv analiza istoricã
(Piaget, Jean, op.cit, pag.125). Evoluþia conceptului
pedagogic de curriculum de la etapa modernã (reprezentatã de J.Dewey) la cea postmodernã (iniþiatã de
R.Tyler - vezi Basic Principles of Curriculum and
Instruction, 1949, 1950) permite sinteza epistemologicã deplinã a celor douã perspective de analizã a
educaþiei, evidenþiind importanþa proiectãrii acesteia
ca activitate de formare-dezvoltare permanentã în
raport de: a) þeluri, scopuri, obiective; b) cãile ºi
mijloacele folosite pentru a atinge aceste scopuri;
c) metodele ºi instrumentele pentru a evalua în ce
mãsurã acþiunea a dat roade (DHainaut, L., coordonator, Programe de învãþãmînt ºi educaþia permanentã, Editura Didacticã ºi Pedagogicã, R. A.,
Bucureºti, 1981).
Calea de analizã logisticã a educaþiei presupune valorificarea datelor istorice acumulate, interpretabile simultan ca fapte sociale care confirmã
evoluþia cunoaºterii ºtiinþifice, ºi ca fenomene psihologice semnificative pentru înþelegerea genezei
conceptului aflat în studiu (educaþia). În raport de
caracterul probabilistic al normativitãþii specifice
ºtiinþelor socioumane, în general, ºtiinþelor pedagogice în mod special, se impune calea deducþiei
algoritmice a unor axiome angajate direct în definirea ºi analiza conceptului de educaþie:
1) tipologia activitãþii de educaþie;
2) funcþiile ºi finalitãþile implicate la nivelul
activitãþii de educaþie;
3) structura de organizare a activitãþii de educaþie, în general, ºi a acþiunilor educaþionale
subordonate acesteia;
4) contextul intern ºi extern în care sînt desfãºurate acþiunile educaþionale subordonate activitãþii de educaþie.
Prima axiomã delimiteazã cadrul stabil al
activitãþii de educaþie rezultat la nivelul interdependenþei dintre latura sa psihologicã ºi cea sociologicã;
a doua ºi a treia axiomã evidenþiazã nucleul funcþional-structural al educaþiei; a patra axiomã explicã
variabilitatea educaþiei, condiþionatã la nivel obiectiv
(timpul ºi spaþiul educaþiei) ºi subiectiv (stilurile
educaþiei).
Tipologia activitãþii de educaþie consemneazã
efortul de rezolvare a conflictului istoric, prelungit pînã
în postmodernitate, între abordarea psihologicã a
educaþiei (care, la limita extremã, genereazã tendinþa
de psihologizare a educaþiei) ºi abordarea sociologicã
a educaþiei (care, la limita extremã, genereazã tendinþa
de sociologizare sau chiar de politizare a educaþiei).
Acest efort, de construcþie epistemologicã stabilã, impune definirea educaþiei ca activitate psihosocialã,
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bazatã pe valorificarea resurselor psihologice ale personalitãþii ºi a cerinþelor sociale de integrare permanentã la nivel cultural, comunitar, economic, politic.
Ca activitate psihosocialã, educaþia are o
finalitate adaptativã specificã - integrarea socialã
optimã a personalitãþii umane - urmare a funcþiei sale
de bazã, formarea-dezvoltarea permanentã a personalitãþii umane ºi a structurii sale de bazã, exprimatã
prin corelaþia dintre subiectul educaþiei (educatorul)
ºi obiectul educaþiei (cel educat), realizabilã într-un
context (intern ºi extern) deschis. Finalitatea proprie
activitãþii de educaþie - integrarea socialã optimã asumatã la nivelul nucleului funcþional-structural al
educaþiei, conferã unitate de cerinþe tuturor acþiunilor
educaþionale (didactice, extradidactice, educative ...)
subordonate activitãþii, realizabile în diferite contexte
(familie, grãdiniþã, ºcoalã, universitate, comunitate
localã, mediu social...) prin mijloace specifice (angajate în cadrul proiectului pedagogic de iniþiatorul
fiecãrei acþiuni educaþionale). Cu alte cuvinte, activitatea de educaþie are: propria sa finalitate, un nucleu
funcþional-structural stabil, mijloace de realizare
condiþionate de un context intern ºi extern deschis;
acþiunile educaþionale, subordonate activitãþii, preiau
finalitatea ºi nucleul funcþional-structural propriu
activitãþii de educaþie, angajînd mijloace proprii la
nivelul proiectului pedagogic realizabil într-un context deschis (auto)perfecþionãrii.
Avînd o sferã de referinþã de maximã generalitate, educaþia include, ca principale subsisteme,
activitatea de instruire ºi activitate de formare profesionalã.
Instruirea reprezintã activitatea iniþiatã de
profesor în vederea stimulãrii la elevi, studenþi etc. a
activitãþii de învãþare organizatã în mod sistematic la
nivelul procesului de învãþãmînt care constituie obiectul de studiu specific didacticii generale (numitã ºi:
teoria generalã a instruirii, teoria generalã a procesului de învãþãmînt, teoria ºi metodologia instruirii).
Activitatea de formare profesionalã, interpretabilã uneori ca fiind o realitate distinctã, ulterioarã
celei de educaþie (vezi Dictionnaire encyclopèdique
de léducation et de la formation, deuxième edition,
Editions Nathan, Paris, 1998), reprezintã, în fapt, o
parte integrantã a educaþiei în contextul extinderii
conceptului pînã la nivelul unei activitãþi de formaredezvoltare permanentã a personalitãþii, pe tot parcursul existenþei umane (vezi Mialaret, Gaston, Les sciences de léducation, Presses Universitaires de
France, Paris, 1993, pag. 12.)
Funcþiile educaþiei reprezintã proprietãþile
specifice activitãþii de formare-dezvoltare permanentã a personalitãþii umane, exprimate la nivelul
consecinþelor sociale ale acesteia angajate, în mod
obiectiv, la nivel de sistem (societatea în ansamblul
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sãu) ºi de subsistem (cultural, comunitar, economic,
politic, natural).
Analiza funcþiilor educaþiei presupune elaborarea unui model ierarhic inspirat din cel proiectat în
contextul analizei sistemului social global: funcþie de
bazã (generalã sau centralã) - funcþii principale funcþii secundare - funcþii terþiare. În perspectiva
organizaþiilor specifice domeniului educaþiei (vezi
Managementul organizaþiei ºcolare) determinantã
este respectarea modelului ierarhic prezentat anterior
care implicã ºi valorificarea adecvatã a raporturilor
la nivelul practicii sociale între funcþia manifestã
(consecinþã observatã ce corespunde funcþiei atribuite) ºi funcþia latentã (consecinþã observatã ce
corespunde unei alte funcþii decît celei atribuite) vezi Lafaye, Claudette, Sociologia organizaþiilor,
Editura Polirom, Iaºi, 1998, pag. 20. Altfel este
întreþinutã disfuncþionalitatea educaþiei, generatã ºi
chiar agravatã în condiþiile eludãrii funcþiei centrale
sau a plasãrii funcþiilor secundare înaintea celor
principale ºi a funcþiei centrale.
Funcþia de bazã a educaþiei exprimã consecinþa cea mai generalã a activitãþii de formaredezvoltare permanentã a personalitãþii umane, realizabilã în orice context extern ºi intern deschis (auto)
perfecþionãrii într-un timp, spaþiu ºi stil pedagogic
determinat istoric. Aceastã funcþie vizeazã integrarea
personalitãþii umane la nivelul sistemului social global ºi al principalelor sale subsisteme: economic,
politic ºi cultural - de unde rezultã funcþiile principale
ale educaþiei (economicã, politicã ºi culturalã).
Funcþia de bazã (centralã, generalã) a educaþiei ºi funcþiile ei principale formeazã nucleul funcþional al educaþiei care are un caracter obiectiv. El se
regãseºte în cadrul oricãrei acþiuni educaþionale
(ºcolare, didactice, extradidactice ...) subordonatã
activitãþii de formare-dezvoltare a personalitãþii
umane. Direcþia de realizare a acestui nucleu funcþional este conturatã la nivelul finalitãþilor educaþiei care
definesc orientãrile valorice asumate în vederea
integrãrii sociale optime a personalitãþii umane.
Aceste finalitãþi, permanent raportabile la nucleul
funcþional al activitãþii de educaþie, au un caracter
subiectiv, fiind asumate, de regulã, la nivel de politicã
a educaþiei (finalitãþile macrostructurale - idealul
educaþiei, scopurile educaþiei) ºi de politicã ºcolarã
(obiectivele generale ºi specifice ale educaþiei /
instruirii).
Dinamica raporturilor dintre nucleul funcþional al educaþiei ºi finalitãþile educaþiei marcheazã
tensiunea filozoficã ºi politicã a interdependenþelor
generale ºi specifice dintre obiectiv ºi subiectiv, implicate în proiectarea, realizarea ºi dezvoltarea
oricãrei activitãþi umane. Angajarea lor la nivelul
sistemului de educaþie, în general, al sistemului ºi

procesului de învãþãmînt, în mod special, conferã
acþiunilor educaþionale consistenþã internã ºi deschidere externã, stabilitate epistemicã ºi flexibilitate
praxiologicã, anvergurã axiologicã ºi focalizare
operaþionalã. Sînt atribute relevante la nivelul proiectãrii pedagogice în contextul unitãþii existente între
funcþia de bazã ºi structura de bazã a educaþiei.
Structura educaþiei corespunde la nivel central (general, de baza) nucleului funcþional al educaþiei. Adaptînd cercetãrile de antropologie socialã la
nivelul pedagogiei, ipoteza de lucru degajatã
evidenþiazã faptul cã funcþia  concept-cheie în orice
ºtiinþã socioumanã  implicã noþiunea de structurã
care constã dintr-un set de relaþii între entitãþile
elementare, continuitatea structurii fiind menþinutã de
un proces vital alcãtuit din activitãþile elementelor
componente (Radcliffe-Brown, A.R., Structurã ºi
funcþie în societatea primitivã, Editura Polirom, Iaºi,
2000, pag. 167).
Analiza structurii educaþiei poate fi realizatã
într-o perspectivã organicistã sau dintr-o perspectivã
funcþionalã. Perspectiva organicistã, descriptivã, este
însã proprie modelelor biologice referitoare la o
realitate care nu-ºi schimbã tipul structural în cursul
vieþii sale. În aceastã variantã structura educaþiei ar
trebui consideratã, în mod artificial, ca fiind independentã de funcþionarea ei, ipotezã confirmatã la nivel
biologic, infirmatã la nivel sociouman. Perspectiva
funcþionalã avanseazã ca ipotezã de lucru un model
de analizã adaptabil la complexitatea realitãþii socioumane care în cursul istoriei sale îºi poate schimba
tipul structural fãrã a afecta continuitatea. Este ipoteza
unitãþii funcþionale a sistemului care permite înþelegerea faptului cã la nivelul structurii educaþiei toate
pãrþile lucreazã împreunã cu un grad suficient de
armonie ºi consistenþã internã, chiar dacã schimbarea
ºi transformarea sa este practic, în mod obiectiv ºi
subiectiv, permanentã (idem, vezi pag. l68; vezi
Asupra conceptului de funcþie în ºtiinþa socialã, pag.
165-173; Despre structura socialã, pag. 174-188).
Analiza structurii educaþiei dintr-o perspectivã funcþionalã impune depãºirea modelului descriptivist, prezent încã în manualele ºi cursurile de
pedagogie care întreþin caracterul redundant ºi uneori
chiar ideologic al limbajului de specialitate (vezi
Reboul, Olivier, Le langage de léducation, Presses
Universitaires de France, Paris, 1984). Este necesarã
nu atît prezentarea elementelor existente la nivelul
structurii educaþiei, practic incomensurabile ºi în
continuã schimbare, ci surprinderea acelor componente vitale care asigurã funcþionalitatea activitãþii de
formare-dezvoltare permanentã a personalitãþii umane. Sînt componente indispensabile pentru proiectarea, realizarea ºi dezvoltarea activitãþii de educaþie,
la care se raporteazã toate elementele ei structurale,
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aflate, în mod obiectiv ºi subiectiv, în anumite raporturi de interdependenþã ºi interacþiune. Aceste componente vitale care asigurã structura de bazã (generalã,
centralã) a educaþiei sînt subiectul educaþiei (educatorul - individual sau colectiv) ºi obiectul educaþiei
(cel educat, educatul - individual sau colectiv). Cei
doi factori (agenþi, actori, autori) ai educaþiei (vezi
Pourtois, Jean-Marc, Education postmoderne, Presses Universitaires de France, Paris, 1997) nu intervin
la nivelul unei simple relaþii, ci la nivelul unei corelaþii
care poate fi numitã funcþionalã.
Structura de bazã a educaþiei angajeazã
corelaþia funcþionalã dintre subiectul ºi obiectul
educaþiei la nivel general, în cadrul oricãrei activitãþi
de formare-dezvoltare ºi acþiuni educaþionale (didactice, extradidactice ...) subordonatã acesteia. Corelaþia
funcþionalã datã valorificã morfologia ºi fiziologia
principalelor componente ale educaþiei (funcþie
generalã, finalitãþi macrostructurale, finalitãþi microstructurale/obiective, conþinuturi, metodologie,
evaluare, mesaj pedagogic, conexiune inversã externã
ºi internã, context extern ºi intern ...) dezvoltate la
nivelul unui proiect pedagogic deschis (auto) perfecþionãrii în condiþiile unui model de tip curricular.
Împreunã cu funcþia de bazã a educaþiei ºi în raport
de finalitãþile macrostructurale angajate la nivel de
filozofie ºi de politicã a educaþiei, structura de bazã
a educaþiei reprezintã nucleul funcþional-structural al
activitãþii de formare-dezvoltare permanentã a personalitãþii umane, obiect de studiu specific pedagogiei
generale ºi ºtiinþelor pedagogice (ale educaþiei)
rezultate, aflate în continuã expansiune (mai mult
cantitativã, mai puþin calitativã).
ANALIZA EDUCAÞIEI LA NIVEL
FUNCÞIONAL-STRUCTURAL

Analiza educaþiei la nivel funcþional-structural presupune definirea elementelor componente ºi
a raporturilor dintre acestea dezvoltate pe fondul
corelaþiei subiect (educatorul)  obiect (educatul):
funcþia generalã a educaþiei - finalitãþile macrostructurale, obiectivele (finalitãþile microstructurale)
- conþinuturile - metodologia - evaluarea; proiectul
pedagogic; mesajul pedagogic; repertoriul comun;
subiectivitatea obiectului educaþiei; strategia de
dirijare a educaþiei/instruirii -rãspunsul dirijatconexiunea inversã externã; rãspunsul autodirijat strategia de autodirijare a instruirii - conexiunea
inversã internã - autoproiectul pedagogic; contextul
intern (ambianþa educaþionalã) - contextul extern
(cîmpul psihosocial al educaþiei).
Subiectul educaþiei (S)  educatorul, individual sau colectiv  este iniþiatorul activitãþii de
educaþie în calitate de autor al proiectului pedagogic
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ºi de emiþãtor al mesajului pedagogic. Condiþia de
subiect al educaþiei vizeazã statutul sãu ontologic,
existenþial, probat prin experienþã de viaþã (cazul
familiei) sau nivel profesional specializat (cazul
cadrului didactic).
Obiectul educaþiei (O) - educatul, individual
sau colectiv - este beneficiarul activitãþii de educaþie
în calitate de receptor al mesajului pedagogic. Condiþia de obiect al educaþiei vizeazã statutul sãu ontologic, existenþial, de moment, datorat experienþei de
viaþã sau nivelului de pregãtire limitat (vezi statutul
de: fiu, preºcolar, elev, student, cursant la acþiuni de
perfecþionare ...). Ca potenþial de cunoaºtere, obiectul
educaþiei are calitatea de subiect (activ în cunoaºtere);
existenþial, la nivelul corelaþiei funcþionale specifice
activitãþii de educaþie, obiectul poate dobîndi calitatea
de subiect doar în momentul în care devine iniþiator
al educaþiei ºi autor al propriului sãu proiect pedagogic (autoproiect pedagogic) ºi, în mod implicit, al
propriului sãu mesaj pedagogic (vezi stadiul autoeducaþiei pe care potenþial îl poate atinge orice personalitate umanã).
Funcþia generalã a educaþiei (FGE) reprezintã
primul element al structurii educaþiei la care se
raporteazã subiectul educaþiei. Astfel, indiferent de
specificul activitãþii de educaþie pe care urmeazã sã
o proiecteze, subiectul educaþiei va angaja funcþia de
formare-dezvoltare permanentã a personalitãþii în
vederea integrãrii psihosociale a personalitãþii celui
educat (în sens cultural, civic, economic), funcþie
generalã care are un caracter obiectiv.
Finalitãþile macrostructurale ale educaþiei
(FME), elaborate la nivel de filozofie ºi de politicã a
educaþiei  traduc în plan subiectiv dimensiunea
obiectivã a funcþiei generale a educaþiei, stabilind
orientãrile valorice care stau la baza acþiunilor
specifice angajate de formare-dezvoltare permanentã
a personalitãþii umane: idealul educaþiei - defineºte
tipul de personalitate umanã, valabil la nivel de sistem
pe termen lung; scopurile educaþiei - definesc direcþiile generale de evoluþie a educaþiei, la nivel de sistem
pe termen mediu ºi lung.
Finalitãþile microstructurale ale educaþiei 
obiectivele (o) derivate din finalitãþile macrostructurale  definesc, la nivel general ºi particular,
orientãrile valorice care stau la baza acþiunilor
specifice de formare-dezvoltare permanentã a personalitãþii umane.
Conþinuturile generale ale educaþiei (c) 
educaþia: moralã, intelectualã, tehnologicã, esteticã,
psihofizicã - vizeazã acele valori fundamentale
(binele moral, adevãrul ºtiinþific, adevãrul ºtiinþific
aplicat, frumosul, sãnãtatea) aflate la baza proceselor
de formare-dezvoltare permanentã a conºtiinþei
psihosociale a omului, cu deschidere spre proble-
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matica lumii contemporane (vezi noile educaþii, în:
Vãideanu, George, Educaþia la frontiera dintre
milenii; Editura Politicã, Bucureºti, 1988; Vãideanu,
George, UNESCO-50-EDUCAÞIE, Editura Didacticã ºi Pedagogicã R. A., Bucureºti, 1996).
Metodologia educaþiei (m) include ansamblul
metodelor pedagogice propuse de subiect la nivelul
unor cãi eficiente aplicate de obiect (cel educat) ca
strategie de educaþie/instruire bazatã prioritar pe:
comunicare, cercetarea realitãþii, acþiune practicã,
mijloace de instruire programatã (calculator).
Evaluarea educaþiei (e) include acþiuni de control ºi apreciere a gradului de îndeplinire a obiectivelor
în vederea stabilirii unor decizii optime, acþiuni
realizabile prin strategii de evaluare: iniþialã (predictivã) - cumulativã (sumativã) - continuã (formativã).
Proiectul pedagogic de tip curricular (PPC)
articuleazã cele patru elemente prezentate anterior
(obiective-conþinuturi-metodologie-evaluare) la
nivelul unei structuri de acþiune care, anticipînd
mesajul pedagogic, acordã prioritate obiectivelor,
urmãrind realizarea permanentã a unei corespondenþe
pedagogice optime între obiective-conþinuturi-metodologie-evaluare, valorificînd integral ºi adecvat
contextul intern ºi extern în care se desfãºoarã
activitatea la nivel de proces ºi de sistem.
Mesajul pedagogic (Mp), elaborat la nivelul
interacþiunii dintre finalitãþile macrostructurale ºi
finalitãþile microstructurale ale educaþiei, aflate în
centrul proiectului pedagogic curricular, reprezintã
o structurã de acþiune specificã, realizabilã în termeni
de comunicare pedagogicã, bazatã pe corelaþia dintre
informare (informaþie selectatã ºi transmisã de educator) ºi formare-dezvoltare pozitivã a celui educat
(accent pe: gîndire în raport cu memoria; motivaþie
internã în raport cu motivaþia externã...).
Repertoriul comun (Rc) exprimã capacitatea
empaticã a subiectului educaþiei de transpunere a
mesajului pedagogic la nivelul conºtiinþei obiectului
educaþiei, transpunere realizabilã într-un plan psihologic complex: cognitiv, afectiv, motivaþional, caracterial. Calitatea repertoriului comun asigurã receptivitatea mesajului pedagogic. Lipsa repertoriului
comun duce la blocaj pedagogic, situaþie în care
activitatea de educaþie/acþiunea educaþionalã practic
nu are loc la nivelul normal al corelaþiei funcþionale
subiect-obiect.
Subiectivitatea obiectului educaþiei (S) reprezintã momentul în care educatul recepteazã ºi interiorizeazã mesajul pedagogic; este un rezultat al repertoriului comun realizat între subiectul ºi obiectul
educaþiei; este o premisã implicatã în alegerea strategiilor de dirijare a educaþiei/instruirii (realizatã de
subiect) în vederea obþinerii unui comportament de
rãspuns dirijat (din partea obiectului educaþiei).

Strategia de dirijare a educaþiei/instruirii (sd)
este constituitã dintr-un set de metode, procedee,
mijloace, selecþionate de educator în vederea obþinerii unui comportament de rãspuns dirijat al educatului, adecvat situaþiei existente.
Rãspunsul dirijat (rd) al educatului reprezintã
reacþia complexã a acestuia (exprimatã prin diferite
cunoºtinþe, deprinderi, aptitudini, atitudini) la strategia de dirijare a educaþiei/instruirii propusã de educator.
Conexiunea inversã externã (Cie) reprezintã
retroacþiunea realizatã de educator în raport de reacþia
educatului, în general, de calitatea rãspunsului dirijat,
în special. În sens curricular, conexiunea inversã
externã este realizabilã în mod permanent, ca mijloc
de reglare-autoreglare continuã a rezultatelor activitãþii (inclusiv cînd acestea sînt foarte bune), respectiv
de corectare, ameliorare, ajustare, restructurare a:
proiectului pedagogic (în cadrul cãruia metodologia
constituie elementul cel mai dinamic) - mesajului
pedagogic - repertoriului comun - strategiei de
dirijare a educaþiei/instruirii - circuitelor de conexiune inversã externã (care pot fi iniþiate pe tot parcursul activitãþii). În aceastã perspectivã se vorbeºte
despre conexiunea inversã pozitivã.
Conexiunea inversã internã (Cii) reprezintã
retroacþiunea realizatã de educat în termeni de autoevaluare a propriului sãu comportament de rãspuns dirijat,
premisa strategiei de autodirijare a instruirii/educaþiei.
Rãspunsul autodirijat (rad) al educatului
reprezintã reacþia complexã a acestuia (exprimatã prin
diferite cunoºtinþe, deprinderi, aptitudini, atitudini) la
strategia sa de autodirijare propusã de obiectul
educaþiei însuºi.
Strategia de autodirijare a instruirii/educaþiei
(sad) este constituitã dintr-un set de metode, procedee, mijloace, selecþionate de educat în vederea obþinerii unui nou rãspuns autodirijat al educatului, adecvat situaþiei existente, ºi a perfecþionãrii continue a
acestuia.
Autoproiectul pedagogic, de tip curricular
(APC), consemneazã capacitatea de autoevaluare,
autoinstruire, autoeducaþie a educatului, confirmînd
momentul de vîrf al transformãrii obiectului educaþiei
în subiect al educaþiei (apt de autoeducaþie în mãsura
în care devine propriul sãu educator).
Contextul intern al educaþiei (Ci) reflectã
ambianþa educaþionalã existentã la nivelul unei acþiuni
educaþionale specifice (didactice, extradidactice ...),
rezultatã din interacþiunea unor variabile specifice
(formã de organizare, mod de organizare, spaþiu pedagogic, timp pedagogic, stil pedagogic...).
Contextul extern al educaþiei (Ce) reflectã
influenþele cîmpului psihosocial provenite de la
nivelul unor medii curriculare macro- ºi microstruc-
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turale de naturã: culturalã, economicã, politicã, managerialã, comunitarã, tehnologicã  aceste influenþe se regãsesc
la nivelul sistemului de educaþie, individualizînd o anumitã calitate a modurilor ºi a formelor de organizare a
educaþiei, a spaþiului pedagogic, a timpului pedagogic, a stilului pedagogic.
Structura de funcþionare a activitãþii de educaþie evidenþiazã corelaþia subiect  obiect care susþine
concordanþa pedagogicã a elementelor componente angajate în sensul îndeplinirii finalitãþilor macrostructurale
ºi microstructurale asumate la nivel de sistem ºi de proces.
Structura de funcþionare a activitãþii de educaþie evidenþiazã corelaþia subiect - obiect care susþine
concordanþa pedagogicã a elementelor componente angajate în sensul îndeplinirii finalitãþilor macrostructurale
ºi microstructurale asumate la nivel de sistem ºi de proces. Modelul de analizã a educaþiei la nivel funcþionalstructural evidenþiazã, de asemenea, influenþele exercitate din direcþia cîmpului psihosocial care înconjurã, în
mod obiectiv (spaþiul, timpul pedagogic) ºi în mod subiectiv (stilurile educaþionale), nucleul funcþional-structural al activitãþii de formare-dezvoltare permanentã a personalitãþii umane care conferã specificitate cercetãrii
ºi normativitãþii pedagogice.
MODEL DE ANALIZÃ A EDUCAÞIEI LA NIVEL FUNCÞIONAL-STRUCTURAL

Elementele componente care susþin structura de funcþionare a activitãþii de educaþie, valabile la nivelul
oricãrei acþiuni educaþionale specifice, pot fi grupate pe trei coordonate operaþionale complementare:
S
FGE
FM
(IE
SE)
PPC
o
c
m
e
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Subiectul educaþiei
Funcþia Generalã a Educaþiei
Finalitãþile Macrostructurale ale educaþiei
(Idealul Educaþiei
Scopurile Educaþiei)
Proiect Pedagogic Curricular
obiective
conþinut
metodologie
evaluare

Mp
Rc
Ci
Ce

Mesaj pedagogic
Repertoriul comun
Context intern al educaþiei
Context extern al educaþiei

O
S
rd
Cie
sd
Cii
rad
sad
APC
Aed

Obiectul educaþiei
Subiectivitatea obiectului
rãspuns dirijat
Conexiunea inversã externã
strategie de dirijare a educaþiei
Conexiunea inversã internã
rãspuns autodirijat
strategie de autodirijare a educaþiei
Autoproiect Pedagogic Curricular
Autoeducaþie
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Analiza educaþiei la nivel contextual presupune evidenþierea cadrului general ºi specific în care
au loc acþiunile educaþionale. Acest cadru include un
ansamblu de variabile pedagogice de la formele ºi
modurile de realizare a acþiunilor educaþionale pînã
la numeroasele influenþe externe (provenite din
direcþia cîmpului psihosocial) ºi interne (rezultate din
ambianþa educaþionalã) condiþionate de calitatea
(pozitivã - negativã) a spaþiului pedagogic, a timpului
pedagogic, a stilului pedagogic existent sau promovat
la nivelul societãþii ºi al comunitãþii de referinþã
(familie, ºcoalã, clasã de elevi, grupã de studenþi,
echipã de formatori ...).
Cadrul de realizare a educaþiei la nivel general ºi specific este conturat la nivel de sistem ºi de
proces. La nivel de sistem sînt implicate toate mediile
sociale (culturale, comunitare, economice, politice,
religioase ...) constituite direct sau indirect ºi ca medii curriculare. Miza sistemului de educaþie constã în
responsabilizarea pedagogicã a tuturor organizaþiilor
sociale în termenii conceptului de societate educativã sau de cetate educativã, lansat de UNESCO
în anii 1970 (vezi: Lengrand, Louis, Introducere în
educaþia permanentã, Editura Didacticã ºi Pedagogicã, Bucureºti, 1973; Faure, Edgar ºi colab.,
A învãþa sã fii, Editura Didacticã ºi Pe-dagogicã,
Bucureºti, 1974). La acest nivel, contextul educaþiei
include atît formele organizate în mod explicit, prin
acþiuni specifice (educaþia formalã  educaþia nonformalã), cît ºi formele întîmplãtoare, realizate în mod
implicit prin influenþe specifice (educaþia informalã).
Interdependenþa lor intervine în cadrul sistemului de
învãþãmînt (în calitatea sa de principal subsistem al
sistemului de educaþie), dar ºi în cadrul procesului de
învãþãmînt (în calitatea sa de principal subsistem al
sistemului de învãþãmînt). La nivel de proces, contextul intern al educaþiei este dezvoltat prin forme
specifice de organizare a activitãþii (didactice, extradidactice; lecþii, ore de dirigenþie, excursii didactice ...) ºi prin moduri specifice de organizare a
activitãþii (învãþãmînt: frontal, pe grupe, individual).
În valorificarea cadrului de realizare a educaþiei, la nivelul sistemului de învãþãmînt, în general, a
procesului de învãþãmînt, în special, un rol aparte
revine stilului pedagogic adoptat. Dintre variantele
cunoscute (stil: democratic - autoritar  permisiv/
liberal), recomandabil este stilul democratic, care
corespunde structurii acþiunii educaþionale; celelalte
douã dezechilibreazã structura acþiunii educaþionale,

prin accentuarea rolului educatorului (stilul autoritar) sau a libertãþii celui educat (stilul permisiv/liberal). În plus, stilul democratic valorificã, pe de o parte,
autoritatea pedagogicã necesarã (funcþia generalã finalitãþile macrostructurale - proiectarea pedagogicã
la nivel curricular), iar pe de altã parte, libertatea de
decizie adaptabilã la situaþii imprevizibile, exersatã
în diferite grade de permisivitate metodologicã la
nivelul elaborãrii ºi dezvoltãrii mesajului pedagogic,
(auto)reglabil prin diferite circuite de conexiune
inversã externã ºi internã (vezi Modelul de analizã
funcþional-structuralã a educaþiei - reprezentare
graficã).
CARACTERISTICILE GENERALE
ALE EDUCAÞIEI

Caracteristicile generale ale educaþiei pot fi
deduse la nivelul a douã sisteme de referinþã:
1) nivelul funcþional-structural al educaþiei; 2) nivelul
contextului educaþiei.
1) La nivelul nucleului funcþional-structural
al educaþiei sînt relevante urmãtoarele caracteristici
generale: a) caracterul teleologic al educaþiei (orientarea spre anumite þinte) b) caracterul axiologic al
educaþiei (baza valoricã a þintelor urmãrite);
c) caracterul prospectiv al educaþiei (raportarea
permanentã la o situaþie viitoare); d) caracterul complex, bilateral al educaþiei (urmarea corelaþiei
funcþionale existentã între educator ºi educat, la
nivelul structurii generale a activitãþii de educaþie;
între informare ºi formare, la nivelul mesajului pedagogic).
2) La nivelul contextului educaþiei sînt relevante urmãtoarele caracteristici generale: a) caracterul
sistemic al educaþiei (rezultat din gradul de asamblare
a organizaþiilor sociale ºi a comunitãþilor umane implicate în mod direct sau indirect în realizarea educaþiei); b) caracterul universal al educaþiei (rezultat din
paradigma educaþionalã confirmatã la scarã generalã,
la diferite intervale de timp); c) caracterul naþional al
educaþiei (rezultat din specificul valorilor culturale
angajate ºi în plan pedagogic); d) caracterul istoric ºi
de clasã (rezultat din evoluþia societãþii ºi din tendinþa
reproducerii la nivel pedagogic a diferenþelor socioculturale existente între categoriile ºi grupurile sociale);
e) caracterul determinant al educaþiei în calitate de
factor al dezvoltãrii personalitãþii (în raport cu ereditatea  factor de premisã naturalã  ºi cu mediul 
factor de condiþie socialã).
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Cel mai bun mijloc de a înþelege
este de a face.

Immanuel Kant

Diane LARSEN-FREEMAN

Învãþarea predãrii este
un proces continuu

Doamnã dr. Larsen-Freeman, aþi þinut prelegeri la diverse
instituþii ºi în cadrul unor seminarii organizate de TESOL în
întreaga lume, aveþi o experienþã
considerabilã în domeniul învãþãmîntului. Care sînt, în opinia
Dvs., aspectele cele mai importante ale procesului educaþional?
Ce trebuie sã facem pentru eficientizarea lui?
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Diane Larsen-Freeman este profesoarã de lingvisticã aplicatã la ªcoala de Training
Internaþional, fiind preocupatã de urmãtoarele probleme: cum se învaþã o limbã; care este esenþa
limbii, în special a gramaticii; cum trebuie sã-i pregãtim pe profesori ºi cum putem preda o
limbã pentru a eficientiza învãþarea ei.
Diane Larsen-Freeman a þinut prelegeri la instituþiile organizaþiei TESOL (predarea
englezei studenþilor alolingvi); a publicat un numãr impunãtor de cãrþi ºi articole, printre care
ºi Carte de gramaticã: curs pentru profesorul ESL/EFL (predarea limbii engleze ca o a doua
limbã/predarea limbii engleze ca limbã strãinã), ediþia a doua, 1999 (în colaborare cu M. CelceMurcia). Domeniile de cercetare ale lingvistei cuprind caracterul complex, dinamic ºi neliniar
al limbii. În prezent lucreazã la un nou volum A preda o limbã: de la gramaticã la
gramaticalizare.

 Cred cã cele mai importante aspecte ale procesului de învãþãmînt
sînt coerenþa verticalã ºi accentul pe învãþare. În concepþia mea, coerenþa
verticalã presupune ca toþi cei implicaþi, de la director de program pînã la
profesor, precum ºi studenþii/elevii, sã ajungã la un numitor comun referitor
la ceea ce intenþioneazã sã realizeze ºi modalitãþile de realizare, de asemenea
ºi la motivul care îi determinã sã procedeze într-un fel sau altul.
Nu este suficient sã spunem ceea ce încercãm sã facem este sã
predãm limba englezã. Ce fel de englezã predãm? Cum o predãm? De ce?
Cu alte cuvinte, fiecare trebuie sã aibã o viziune clarã despre ceea ce
intenþioneazã sã înfãptuiascã, despre modul în care vrea s-o facã ºi trebuie
sã fie capabil sã-ºi motiveze acþiunile.
Un mod de îndeplinire a acestui deziderat ar fi sã meditãm împreunã
ºi sã ajungem la un consens privind scopul ºi valorile fundamentale ale
activitãþii. Dacã aceasta a avut loc ºi dacã urmãm întocmai conceptele stabilite,
revenind la ele periodic ºi modificîndu-le în caz de necesitate, coerenþa
verticalã ne este asiguratã.
Trebuie sã clarificãm, de asemenea, ºi noþiunea de accent pe
învãþare. Nu putem afirma cã elevii învaþã doar pentru cã le predãm. Predarea
nu asigurã învãþarea. Prin urmare, trebuie sã-i ajutãm pe profesori sã dirijeze
procesul de studiere ºi dobîndire a cunoºtinþelor de cãtre elevi. Este necesar
ca profesorii sã înþeleagã clar ce trebuie sã însuºeascã elevii la lecþia
respectivã, sã monitorizeze în permanenþã procesul de învãþare, sã ºtie exact
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la sfîrºitul unei orei dacã elevii au asimilat sau nu materialul predat (sau, ceea
ce se întîmplã mai des, l-au însuºit parþial).
Trebuie sã-i determinãm pe profesori sã se concentreze nu doar asupra
propriilor performanþe, ci sã acorde mai multã atenþie ºi sã observe cum învaþã
elevii. Aceastã schimbare nu este uºor de realizat. Ea implicã conºtientizarea
factorilor enumeraþi ºi o experienþã personalã considerabilã.
Care este specificul predãrii
unei limbi? Cum putem optimiza
procesul de învãþare a acesteia?

 Limba prezintã un instrument dinamic utilizat în crearea, exprimarea ºi înþelegerea unor sensuri. Pentru a maximiza însuºirea unei limbi,
trebuie concretizate douã aspecte ale definiþiei de mai sus. În primul rînd,
caracterul ei dinamic. Deseori limba este predatã ca un sistem static, ceea
ce, de fapt, nu corespunde realitãþii. Eu am inventat termenul a gramaticaliza, pentru a-i încuraja pe profesori sã reconceptualizeze noþiunea de gramaticã ºi sã o predea ca pe un set de abilitãþi, nu doar la nivel ºtiinþific, teoretic.
Celãlalt aspect important este sensul. Destul de frecvent limba e predatã ca
un sistem de forme. Or, ea este mult mai organicã ºi plinã de semnificaþii.
Noi, profesorii, avem menirea de a-i ajuta pe elevi sã exprime ceea ce doresc.

Cum îi putem pregãti pe
profesori sã predea mai eficient
o limbã, în special cea englezã?

 Mai întîi de toate, profesorii trebuie sã cunoascã bine materia predatã
(în urma observãrilor mele, pentru profesorii de la PRO DIDACTICA aceasta
nu constituie o problemã). În al doilea rînd, ei trebuie sã înþeleagã procesul de
învãþare. Pentru a fi mai eficienþi, profesorii trebuie sã îmbine aceste douã momente ºi sã le adapteze la fiecare grup de elevi în funcþie de capacitãþile acestora. În al treilea rînd, profesorii trebuie învãþaþi sã-ºi analizeze activitatea ºi sã
se autoperfecþioneze în baza propriei experienþe. Învãþarea predãrii este un proces continuu, iar pregãtirea profesorilor, dupã cum spunem la ªcoala de Pregãtire Internaþionalã, implicã dezvoltarea cunoºtinþelor, abilitãþilor, atitudinilor.

Prin ce diferã procesul de
învãþãmînt din Moldova de cel
din S.U.A.?

 Nu sînt sigurã cã pot rãspunde la aceastã întrebare. Scopul ºederii
mele aici a fost altul, de aceea n-am reuºit sã cunosc destul de bine procesul
de învãþãmînt din Moldova.

Care a fost prima Dvs.
impresie despre þara noastrã? Aþi
avut vreo surprizã?

 Am avut, de fapt, mai multe impresii: despre mediu, despre oameni,
despre condiþiile de trai. Oraºul Chiºinãu ºi celelalte localitãþi din Moldova
pe care le-am vizitat sînt foarte frumoase. Am rãmas adînc surprinsã de
oamenii cu care m-am întîlnit: moldovenii sînt generoºi, lucreazã enorm, fiind
foarte devotaþi muncii lor, deºi condiþiile de trai aici sînt destul de dificile.
Surprize? Nu m-am aºteptat ca bucãtãria naþionalã sã fie atît de
gustoasã! Este delicioasã ºi ciocolata!
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Consemnare: Dana TERZI

Standardele lingvistice ºi
educaþionale la limba strãinã

Reformele curriculare în domeniul învãþãmîntului preuniversitar au
reorientat conþinuturile ºi metodologia predãrii/învãþãrii limbilor strãine, fenomen ce a antrenat ºi reconceptualizarea formelor de evaluare a cunoºtinþelor
ºi competenþelor elevilor.

Ana GUÞU

(ciclul gimnazial)

ÎNVÃÞAREA PREDÃRII ESTE UN PROCES CONTINUU

25

QUO VADIS?

Standardele predãrii/învãþãrii limbilor strãine în
clasele gimnaziale propuse în prezentul articol nu pretind
la exhaustivitate ºi au un caracter de proiect, de alternativã. Autoarea invitã la o discuþie constructivã pe
marginea materialului expus.

Studierea-învãþarea limbilor strãine constituie
o parte componentã esenþialã a programelor de învãþãmînt general. Acest proces permite realizarea unor
obiective majore, printre care:
a) depãºirea de cãtre elev a spaþiului de comunicare lingvisticã originarã;
b) posibilitatea de comunicare cu vorbitorii altor
limbi;
c) învãþarea prin intermediul limbii strãine a
modalitãþii de înþelegere a informaþiilor necesare
elevului;
d) ridicarea nivelului general de conºtiinþã lingvisticã;
e) dezvoltarea sentimentului de încredere în
depãºirea cu succes a dificultãþilor impuse de
viaþã într-un mediu lingvistic diferit de cel originar;
f) oportunitatea de a servi drept intermediar al
comunicãrii între doi membri monolingvi ai unor
comunitãþi lingvistice diferite;
g) formarea ºi dezvoltarea abilitãþilor necesare
ulterior la învãþarea altor limbi.
Proiectarea ºi materializarea didacticã a procesului de predare-învãþare a limbilor strãine în veriga
învãþãmîntului preuniversitar este axatã pe un ansamblu coerent de realitãþi ºtiinþifice cu grad progresiv de
actualizare, care presupune educaþia lingvisticã
(formarea competenþelor comunicative, socioculturale ºi atitudinale).
Standardele comprehensiunii (scrise ºi orale)
ºi ale exprimãrii (scrise ºi orale) se centreazã pe
aspectul pragmatic-funcþional al limbii, care va
permite identificarea, repertorierea ºi intercalarea
actelor de vorbire. Principiul comunicativitãþii se
bazeazã pe învãþarea de a comunica, dar ºi pe dorinþa
de a comunica, presupunînd nu numai asimilarea
regulilor fonologice, ortografice, morfologice, sintactice ale unei limbi strãine, ci ºi asimilarea regulilor
de folosinþã sociolingvisticã, care ghideazã comunicarea între indivizii ce vorbesc o limbã strãinã.
Funcþia comunicativã a limbii va subordona selectarea materialului gramatical, lexical, tematic, prin
detaºarea din volumul materialului propus spre
învãþare, acte ºi situaþii de vorbire, adecvate obiectivelor generale ºi finalitãþilor de referinþã propuse.
Standardele formulate sînt concepute în calitate de minimum obligatoriu la disciplina Limba
strãinã pentru absolvenþii ciclului gimnazial (clasele V-IX).
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I. STANDARDELE COMUNICÃRII

Obiectivele generale se realizeazã în baza
celor patru capacitãþi integratoare: comprehensiunea
oralã (înþelegerea dupã auz sau audierea), comprehensiunea scrisã (lectura), exprimarea oralã (vorbirea), exprimarea scrisã (scrierea).
Finalitãþile de referinþã derivã din obiectivele
generale ale disciplinei ºi sînt structurate în baza unui
ansamblu de activitãþi menite sã favorizeze achiziþionarea, interiorizarea, dezvoltarea ºi consolidarea
competenþelor de înþelegere corectã a mesajelor
audiate sau citite, precum ºi a celor de exprimare
fluentã/expresivã a informaþiei acumulate prin experienþa proprie a elevilor.
a. Comprehensiunea oralã

(înþelegerea dupã auz sau audierea)
Elevii vor conceptualiza perceperea auditivã
ca unul dintre cele mai importante mijloace de comunicare. Spre sfîrºitul ciclului gimnazial, ei vor fi capabili:
 sã sesizeze întreaga gamã de cuvinte ºi sintagme ale limbii strãine studiate, reproducînd cît mai
exact tot ceea ce auzul a înregistrat cu fidelitate;
 sã prezinte în minte imaginea graficã a cuvintelor redate prin spelling;
 sã identifice mãrcile orale ale categoriilor
gramaticale (gen, numãr, caz, timp, persoanã,
conjugare, mod);
 sã depisteze în avalanºa fonicã tipurile de
enunþuri.
Pentru a le forma elevilor deprinderea de
receptare logico-semanticã ºi înþelegere a mesajului
oral ei trebuie:
 sã-ºi concentreze atenþia asupra vorbitorului
ºi a materialelor didactice prezentate;
 sã sensibilizeze scopul comunicãrii orale;
 sã globalizeze înþelesul tuturor tipurilor de
mesaje: dialoguri, monologuri, naraþiuni, descrieri, poezii, cîntece;
 sã facã scurte prezentãri orale dupã modelele
propuse;
 sã stãpîneascã mijloacele paralingvistice care
însoþesc orice exprimare verbalã (gesturi, mimicã,
semne convenþionale, simboluri plastice ºi sonore).
b. Comprehensiunea scrisã

(lectura)
În cadrul comprehensiunii scrise are loc formarea la elevi a capacitãþilor de cititor. Ei vor conºtientiza lectura ca act de comunicare eminamente
important în dezvoltarea multilateralã a unei personalitãþi. La finele ciclului preuniversitar va trebui ca
elevii:
 sã conceapã lectura drept izvor nesecat de
cunoaºtere a realitãþii obiective ºi a celei artistice;
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c. Exprimarea oralã

(vorbirea)
Formarea capacitãþilor de vorbitor antreneazã
conceptualizarea ºi recunoaºterea modalitãþilor ºi a
particularitãþilor de exprimare oralã (vorbire), cît ºi
dezvoltarea capacitãþilor de organizare ºi producere
a mesajului oral prin achiziþionarea de mijloace
verbale ºi nonverbale. La finele ciclului gimnazial
elevii trebuie sã posede urmãtoarele competenþe:
 sã conºtientizeze faptul cã exprimarea oralã
este unul dintre cele mai importante mijloace de
comunicare, ce oferã posibilitatea de a povesti, de
a discuta, de a face schimb de opinii, explicaþii,
justificãri, argumentãri/contraargumentãri etc.;
 sã stãpîneascã modalitãþile de exprimare
oralã: monologul, dialogul, povestirea, descrierea,
explicaþia, justificarea, argumentarea;
 sã cunoascã modelul de organizare a unui
mesaj;
 sã producã diferite tipuri de mesaje conform
modelelor studiate;
 sã producã diferite tipuri de mesaje spontane
în funcþie de situaþia comunicativã;
 sã prezinte ºi sã comenteze fapte, evenimente;
 sã facã comparaþii dintre diferite fapte, evenimente, stãri, caractere, tipuri de personaje etc.;
 sã tragã concluzii, exprimîndu-ºi aprobarea,
dezaprobarea, acordul, dezacordul ºi alte sentimente referitor la cele comentate;
 sã producã diferite tipuri de mesaje adecvate
situaþiei problematice propuse: rãspunsuri, com-

puneri, expuneri, rezumate, adnotãri, dialoguri,
monologuri;
 sã utilizeze în cadrul diferitelor activitãþi
ludice cunoºtinþele achiziþionate, sã reproducã
scenete, sketch-uri;
 sã perfecþioneze tehnicile de vorbire fluentã în
situaþii extraºcolare;
 sã combine exprimarea oralã cu elementele
nonverbale corespunzãtoare;
 sã explice, folosind metalimbajul respectiv,
multiplele reguli de gramaticã ce vizeazã categoriile gramaticale fundamentale ale limbii strãine
studiate;
 sã fie capabili de a improviza rãspunsuri,
replici în diferite situaþii lingvistice;
 sã redea cursiv conþinutul textelor, prevãzute
de programã;
 sã alcãtuiascã mesaje care exprimã diverse
sentimente ºi stãri de spirit  bucurie, tristeþe,
mulþumire, dezaprobare, protest etc.
d. Exprimarea scrisã

(scrierea)
Formarea capacitãþilor de exprimare scrisã se
va baza pe cunoaºterea tipurilor de comunicare scrisã,
pe cultivarea deprinderilor de percepere ºi reproducere a mesajului. Spre finele ciclului gimnazial
elevii trebuie:
 sã expunã în scris sentimente, gînduri, impresii
în limitele materialului lexico-gramatical însuºit;
 sã întocmeascã planul unui text citit, sã facã
notiþe în baza textului;
 sã efectueze în scris diferite activitãþi didactice
(exerciþii, teste de evaluare);
 sã alcãtuiascã comunicãri în scris, aplicînd
regulile ortografice ºi gramaticale însuºite;
 sã producã mesaje scrise în baza diferitelor suporturi nonverbale (imagini video, tablouri etc.);
 sã efectueze actul de scriere fãrã suport vizual
(dictare, autodictare, expunere, rezumat, sintezã,
compunere);
 sã producã în scris diferite documente (acte)
ce þin de corespondenþa personalã, oficialã;
 sã cunoascã ºi sã scrie corect omonimele
lexicale ºi gramaticale, formele verbale învãþate,
mãrcile categoriilor gramaticale studiate;
 sã realizeze traduceri (cu sau fãrã dicþionar).
Tipologia structuralã a mesajului oral
1. Diversitatea stilurilor: livresc, publicitar, familiar, argotic.
2. Conectorii pragmatici ai mesajului.
3. Înlãnþuirea/gradul de coeziune a monologului
ºi dialogului.
4. Aplicarea structurilor sintactice cu statut special (paranteze, enunþuri incidente).
5. Tehnici lexico-gramaticale de argumentare ºi
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 sã citeascã fluent în limba strãinã studiatã;
 sã pronunþe corect sunetele, îmbinãrile de
sunete din limba vizatã;
 sã dezvolte lectura imitativã dupã modelul de
lecturã al profesorului ori dupã banda audio;
 sã cunoascã componentele de bazã ale manualului/cãrþii (conþinutul, structura etc.);
 sã posede cunoºtinþe despre structura unui text
(titlul, paragraful, introducerea, intriga, deznodãmîntul, încheierea);
 sã efectueze în mod sistematic exerciþii de
lecturã fluentã ºi expresivã, articulînd corect
cuvintele, sintagmele, propoziþiile;
 sã sensibilizeze înþelesul global al diferitelor
mesaje scrise;
 sã cunoascã mãrcile scrise ale tuturor categoriilor gramaticale ale limbii strãine studiate;
 sã demonstreze înþelegerea mesajului scris
prin rãspunsuri ºi soluþionãri corecte ale exerciþiilor ºi probelor de control;
 sã traducã corect sintagme, propoziþii scurte
din limba maternã în limba strãinã ºi invers,
decodînd semnificaþia lexemelor înlãnþuite în
unitãþi sintactice mai mari.
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contraargumentare.
6. Utilizarea corectã ºi expresivã a stereotipurilor
literare la expunerea mesajului oral.
7. Tehnici de formulare a diferitelor cerinþe,
opinii, impresii, intenþii.
Lectura textelor
1. Stãpînirea, spre finele ciclului gimnazial, a
unei tehnici de lecturã a cîte 120-150 cuvinte pe
minut cu voce ºi 150-180  fãrã voce.
2. Lectura textelor nonliterare (firme, ºtiri, anunþuri, reclame, afiºe, articole informative, formulare
de cerere, etichete, ambalaje, programe de spectacole).
3. Înþelegerea ºi interiorizarea mesajului informaþional ºi afectiv al textelor citite.
4. Penetrarea semantico-conceptualã a textelor
literare studiate (dimensiunea hermeneuticã ºi
nivelurile de exegezã a textului literar: pretextual,
intertextual, intratextual, axiologic).
5. Înþelegerea ºi interiorizarea universului filozofic ºi afectiv al textului literar citit.
Tipologia mesajelor scrise
1. Mesaje scrise funcþionale (bileþel, scrisoare,
comunicare).
2. Mesaje scrise reflexive (lucrãri de control,
teste, expuneri, compuneri, redactãri).
3. Mesaje scrise creative (compuneri, expunericontinuãri, comentarii, sinteze, rezumate).
II. STANDARDELE DE CONÞINUT

Noþiuni de foneticã. Sunetele limbii strãine.
Grupurile de sunete (diftongi, triftongi). Accentul.
Despãrþirea cuvintelor în silabe.
Lexicul. Structura vocabularului. Registrul
lexemelor. Lexicografia (dicþionare explicative, bilingve). Vocabularul uzual, periferic, de jargon, familiar. Mijloacele de îmbogãþire a vocabularului: derivare, compunere, împrumut etc. Raporturile sistematice în vocabular: antonimie, sinonimie, omonimie, paronimie.
Morfologia. Clasificarea pãrþilor de vorbire.
Substantivul: comun, propriu; genul, numãrul, cazul. Substantive abstracte/concrete, singularia
tantum/pluralia tantum.
Articolul: hotãrît, nehotãrît, contractat, partitiv, gen, numãr.
Adjectivul: calificativ, demonstrativ, posesiv,
interogativ, exclamativ, numeral; genul, numãrul,
gradele de comparaþie.
Pronumele: personal, reflexiv, nehotãrît, posesiv, demonstrativ, interogativ, accentuat, neaccentuat (subiect, complement direct/indirect).
Verbul: tranzitiv/intranzitiv, pronominal,
modul, timpul, persoana, numãrul, conjugarea.
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Prepoziþia: simplã, compusã. Locuþiunile
prepoziþionale.
Conjucþia: simplã, compusã. Locuþiunile
conjuncþionale: coordonatoare, subordonatoare.
Interjecþia.
Sintaxa.
Propoziþia. Tipurile de propoziþie. Pãrþile
propoziþiei. Fraza. Subordonarea ºi coordonarea.
Subiectul. Predicatul. Complementul direct/indirect/circumstanþial.
Stilurile funcþionale.
Stilul beletristic, oficial-administrativ, publicistic, ºtiinþific.
Registrul limbii.
Normativ, familiar, de jargon.
III. STANDARDELE SOCIOCULTURALE
ªI ATITUDINALE

Standardele socioculturale ºi atitudinale fac
parte din obiectivele învãþãrii unei limbi strãine,
constituind o componentã îndeosebi de utilã pentru
a realiza finalitãþi de culturã generalã, urmînd scopurile proprii unei discipline. Competenþa socioculturalã ºi atitudinalã va contribui la:
a) înþelegerea ºi acceptarea de cãtre elev a sentimentelor altei persoane; dezvoltarea empatiei;
b) acceptarea persoanelor de origine socialã ori
etnicã diferitã, evitîndu-se atitudinile rigide ºi
stereotipe ;
c) deschiderea spre tot ce e nou;
d) descoperirea altor modalitãþi de gîndire ºi
comportament;
e) sensibilizarea influenþei cadrului sociocultural;
f) eliminarea prejudecãþilor ºi stereotipurilor.
a. Competenþe socioculturale

Primele noþiuni de culturã generalã despre
spaþiul de circulaþie a limbii strãine studiate va
contribui la dezvoltarea progresivã a competenþelor
lingvistice. Pentru cultivarea competenþelor socioculturale, va fi necesar ca elevii:
 sã posede cunoºtinþe de ordin istoric, geografic, sociologic ºi cultural despre þara a cãrei
limbã o studiazã;
 sã conºtientizeze importanþa limbilor ºi
literaturilor strãine ca mijloc de perpetuare ºi de
integrare progresivã a identitãþilor naþionale în
contextul culturii universale;
 sã înþeleagã ºi sã interiorizeze prin intermediul limbii strãine valorile istorice ºi geoculturale ale þãrii respective (obiceiuri, tradiþii,
mentalitate).
b. Competenþe atitudinale

Competenþele atitudinale înglobeazã domeniul motivaþional/afectiv al elevului, contribuind la
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conºtientizarea personalitãþii sale în funcþie de conþinutul didactic al limbii strãine studiate ºi la formarea
unui univers cultural/atitudinal adecvat. Elevul va fi
în stare:
 sã redescopere identitatea naþionalã ºi culturalã prin familiarizarea treptatã cu valorile etnoculturale, istorice, geografice ºi lingvistice ale þãrii
limba cãreia o studiazã, urmînd calea integrãrii
progresive în contextul culturii universale;
 sã manifeste interes deosebit pentru valorile
universale;
 sã interiorizeze necesitatea înþelegerii între
naþiuni ºi a egalitãþii între popoare;
 sã sensibilizeze avantajul depãºirii propriei
culturi prin asimilarea continuã a unei sau a mai
multor limbi strãine (plurilingvism ºi multiculturalitate);
 sã manifeste atitudine pozitivã, interes ºi
curiozitate pentru conþinuturile activitãþilor de
predare/învãþare a limbii strãine;
 sã dea dovadã de responsabilitate în ceea ce
întreprinde ºi realizeazã:
 sã dezvãluie simþul perseverenþei drept necesitate imperioasã ºi primordialã în cazul unei
însuºiri reuºite a limbii strãine;
 sã sporeascã încrederea în propriile forþe ºi
stãpînirea de sine prin intermediul asimilãrii

dificilului ºi necunoscutului din limba strãinã
studiatã;
 sã manifeste iniþiativã în organizarea ºi desfãºurarea lecþiilor de civilizaþie universalã, atît în
cadrul programei de limba strãinã, cît ºi în activitãþile extraºcolare;
 sã aplice experienþa cognitivã acumulatã în
activitãþile ºcolare ºi extraºcolare;
 sã posede disponibilitãþi de receptare a mesajelor orale ºi scrise, de exprimare a coloritului
emoþional în comunicare.
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Politica etnocentrismului în economie preconizeazã realizarea doctrinei fiziocraþilor francezi, care
prevede întronarea legilor naturii în toate domeniile
de activitate umanã. Omul, fiind un produs al naturii
divine, trebuie sã respecte cu stricteþe legile celei care
l-a plãsmuit; în caz contrar, acþiunile lui vor conduce
la autolichidare. Crearea ºi conservarea echilibrului
între legile naturii ºi cele economice stimuleazã
progresul ºi garanteazã confortul social. Dacã aplicãm

postulatul la modulul etnocentrismului economic,
vom observa funcþionalitatea lui în cazul unei economii stabile sau rolul destabilizator al acestuia în cazul
unei economii bîntuite de haos, cînd sînt neglijate
condiþiile echilibrului Naturã  Om  Societate. În
plan economic, aceste relaþii trebuie sã respecte
principiile inspiraþiei ºi expiraþiei, care stau la baza
existenþei regnului animal ºi vegetal. Conexiunile
dintre aceste douã fenomene asigurã continuitatea
vieþii.
Etnocentrismul este o doctrinã care promoveazã capacitatea de a valoriza un anumit grup social,
un popor sau o naþiune. Sub aspect economic aceasta
înseamnã cã societatea umanã îºi concentreazã întreaga activitate întru satisfacerea nevoilor colective. În
economia relaþiilor de piaþã principiul etnocentrismului funcþioneazã excelent atît printre agenþii
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Ion MÃRGINEANU

Etnocentrismul ºi politica
economicã

QUO VADIS?
Tabel: Etnocentrismul în cele mai dezvoltate state ale lumii.

Pentru comparaþie:

* Datele sînt luate din anuarul Weltjahrbuhiotahzubuch 2000, Spiegel Almanach, 2000, Hamburg.

economici, cît ºi în politica economicã promovatã de
stat, fiind obligat sã asigure bunãstarea propriilor etnii
ºi sã le reprezinte interesele. Activînd doar în aceastã
direcþie, se poate obþine stabilitate economicã ºi
politicã.
Sã examinãm raportul dintre trunchiul etnic al
societãþii ºi limba vorbitã în cele mai dezvoltate þãri
ale lumii.
Din notele inserate în Tabel vom observa cã
fiecare stat îºi are specificul sãu, fapt ce îl mobilizeazã
întru soluþionarea problemelor în funcþie directã de
tradiþiile seculare, cutume, caracteristicile geografice
care i-au impus o anumitã orientare a economiei.
Fiecare al nouãlea cetãþean al S.U.A., deºi nu
este nãscut în aceastã þarã, a cerut benevol cetãþenia
americanã pentru a se integra plenar în activitatea
indigenilor, pãstrîndu-ºi, în mãsura posibilitãþilor,
identitatea.
Japonia a reuºit sã devinã prima putere economicã din Asia de Est datoritã nivelului înalt de
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pregãtire profesionalã a specialiºtilor, care au creat
tehnologii performante, dar, mai ales, aspiraþiei ºi
ambiþiei de a se menþine ºi a se afirma ca naþiune.
Dupã devastatorul cutremur din anii 90 ai sec. XX,
Japonia a refuzat ajutorul extern. Economia japonezã
ºi-a vindecat repede plãgile provocate de cataclism.
Orice organism trebuie sã-ºi revinã prin propriile
rezerve, ajutoarele din exterior fiind, de obicei,
moleºitoare ºi depersonalizînd naþiunea.
Politica etnocentrismului economic german
reprezintã un capitol aparte. De fapt, despre acest
fenomen în Occident nu se prea vorbeºte. În Germania etnocentrismul economic este realizat în mod
tacit, insistent ºi consecvent. Chiar dacã au fost învinºi
în cele douã rãzboaie mondiale, nemþii ºtiu cine sînt,
ce vor ºi încotro merg. Conºtiinþa de neam ºi politica
promovatã i-au stimulat poporului german urcuºul
pînã la rangul de primã putere economicã din Europa
contemporanã. Minoritãþile naþionale ºi imigranþii au
drepturi egale atît timp cît respectã legile ºi ordinea

ETNOCENTRISMUL ªI POLITICA ECONOMICÃ

Legislativul
Executivul
Justiþia

Medicina

Cultura
ªtiinþa

Producerea

Relaþiile publice
naþionale

Etnocentrismul

Consumul

Economia
decît alarmante: cetãþenii statului devin simpli indivizi; membrii unei colectivitãþi se transformã în
duºmanii ei; instinctul autoconservãrii predominã
asupra instinctului de conservare a valorilor; conºtiinþa cetãþeanului ordonat, disciplinat se deformeazã, degradeazã în una de consumator, lipsit de prieteni. Asemenea indivizi pot fi manipulaþi cu uºurinþã ºi devin
instrumente la discreþia celor care deþin pîrghiile.
Existã altã primejdie care sã ameninþe dispariþia elementului autohton? Ce face o reginã fãrã
albinele muncitoare? Nu existã un stup alcãtuit doar
din trîntori ºi reginã. Ce se alege din muºuroiul de
furnici fãrã muºuroiul în care sînt depozitate cu
ostenealã alimentele? Nu este muºuroi, nu este stat,
sînt doar furnici veninoase, risipite pe toate cãrãrile.
Pentru a nu ne pomeni într-o asemenea situaþie
e necesar ca:
1. Statul sã-ºi asume toatã responsabilitatea
pentru reorientarea psihologiei sociale ºi instituirea unui stat naþional (dupã modelul þãrilor
baltice, al Ucrainei ºi al celor din Europa Occidentalã).
2. În politica economicã accentul sã se punã pe
strategia consumului produsului intern.

ETNOCENTRISMUL ªI POLITICA ECONOMICÃ
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acestei þãri. Nimeni nu îndrãzneºte sã punã problema
creãrii în stat a unei republici ori sã-ºi impunã politica
lingvisticã, deºi se observã anumite tentative. Cu toate
acestea nemþii sînt liniºtiþi. Trunchiul etnic al acestui
popor nu este afectat, pentru cã intruºilor nu li se
creeazã condiþii favorabile. În multe ºcoli din
München majoritatea elevilor provin din familii de
imigranþi, dar studiazã doar în limba germanã.
De asemenea, în Anglia, Franþa, Italia corpul
etnic este protejat astfel încît nu poate fi periclitat.
Într-un stat cu o componenþã etnicã autonomã
de 92-98% politica destabilizãrii este sortitã eºecului,
iar fondul uman de bazã este preocupat de activizãrile
economice.
O situaþie deosebitã o constituie Canada, în
care doar 15% din populaþie sînt canadieni originari,
28%  anglo-canadieni, 21%  franco-canadieni, iar
36%  imigranþi. Toþi însã se supun legislaþiei interne
ºi participã la realizarea programelor economice ale
comunitãþii engleze sau ale celei franceze. În scopul
conservãrii ºi prosperãrii etniei locale, în þinutul
eschimoºilor este promovatã paritatea limbilor, iar
activitãþile economice ale acestora sînt stimulate prin
multiple modalitãþi.
În acest context Moldova serveºte drept exemplu al unei variante nonpozitive. Statul moldovenesc
nu este ºi nu va putea fi preocupat de soluþionarea problemelor de ordin economic, ci doar de scandaluri
nefondate, provocate de minoritãþi, de medii lingvistice competente sau chiar incompetente, dar plãtite
pentru a bulversa masele, pentru a le distrage de la
preocupãrile lor de bazã.
Sã revenim la schema graficã a arborelui etnocentrist. Conform legilor naturii, ramurile, adicã
direcþiile economice, trebuie sã asigure procesul respirator care consolideazã trunchiul etnocentrist, deci
fundamentul statului. În situaþia cînd ramurile nu
asigurã schimbul vital necesar, se declanºeazã o serie
de disfuncþii în faza sãnãtoasã a trunchiului, dupã care
urmeazã debilitarea ºi uscarea, adicã dispariþia lui. Ca
rezultat, fluxul economic intern este dereglat, producãtorul ºi consumatorul sînt aruncaþi într-un sistem defect, pe care nu-l pot redresa. Verigile constitutive
pãrãsesc sistemul, iar trunchiul este incapabil sã revigoreze.
Datã fiind aceastã stare de lucruri, ne întrebãm: cum poate supravieþui trunchiul etnocentrist;
care este viitorul lui?
În cazul Republicii Moldova verigile de rezistenþã, adicã forþa intelectualã autohtonã (neplãtitã sau
prost plãtitã), contingentul apt de muncã, partea bunã,
conºtiincioasã a segmentului etnic, sînt puse în
situaþia de a se desprinde de corpul unitar pentru a
supravieþui. Consecinþele care decurg sînt mai mult

Arborele etnocentrismului
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Valeriu GORINCIOI

Sugestii pentru a educa
cetãþeni democraþi

Aud ºi uit, vãd ºi þin minte, fac ºi înþeleg.
/Confucius/
Democraþia este un sistem de guvernare în
cadrul cãruia puterea aparþine poporului. Termenul îl
avem de la grecii antici (demos  popor, kratos 
putere). Nu în zadar pãrintele democraþiei, marele
lider al Atenei antice, Pericle, spunea:  societatea
noastrã se numeºte democraþie deoarece nu se aflã
în mîinile unuia, ci în mîinile multora. Aceastã idee
a fost dezvoltatã mai tîrziu de Abraham Lincoln:
Guvernarea este realizatã de popor pentru popor.
Pe de altã parte, democraþia este un mod de viaþã, o
anumitã mentalitate ºi conduitã, maturitate civicã.
Principalele ei caracteristici sînt:
 libertãþile individuale (încã Aristotel susþinea
cã:  la baza unui stat democratic stã libertatea);
 îmbinarea legilor majoritãþii cu drepturile
minoritãþii;
 alegerile libere;
 concurenþa partidelor politice (pluripartitismul).
Adevãrata democraþie poate exista în anumite
condiþii (economie prosperã, consens social), figura
principalã în stat fiind cetãþeanul cu o bunã educaþie
civicã.
Educarea cetãþenilor democraþi se poate
produce doar în contextul democratizãrii învãþãmîntului
Dupã Ioan Nicola, imaginea sinteticã a dimensiunilor idealului educaþional (socialã, psihologicã,
pedagogicã) se realizeazã prin joncþiunea dintre ceea
ce este ºi ceea ce trebuie sã devinã omul în rezultatul
procesului educaþional. R. Dottrens considerã cã
activitãþile educaþionale, inclusiv predarea în clasã,
trebuie sã-l facã pe individ apt:
 de a se autoconduce;
 de a colabora;
 de a se adapta;
 de a se cultiva.
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Practica democratizãrii învãþãmîntului, dupã
Sorin Cristea, evidenþiazã douã tendinþe contradictorii
 cantitativã ºi calitativã  reflectã o anumitã linie
de determinare istoricã, mediatã prin diferite circuite
economice, politice ºi culturale, care explicã nu numai
condiþiile necesare, ci ºi discontinuitãþile posibile.
Democratizarea cantitativã a învãþãmîntului
marcheazã stadiul ºcolii de masã ce corespunde
cerinþelor societãþii industriale exprimate la nivelul
urmãtorului cod de principii: standardizare, specializare, sincronizare, maximizare, centralizare etc.
Democratizarea calitativã a învãþãmîntului
marcheazã aspiraþia spre o nouã calitate a instituþiei
ºcolare corespunzãtor cerinþelor societãþii postindustrializate (postmoderniste), de tip informaþional, care
reprezintã un sistem de comunicare perfecþionat
printr-o instruire intensivã, ce vizeazã formarea
unei personalitãþi capabile sã susþinã saltul de la
specialistul curînd depãºit  datoritã exploziei
informaþionale  la generalistul adaptabil prin
valori ºi comportamente fundamentale (3). Printre
valorile cu o semnificaþie civicã deosebitã ar fi
patriotismul; atitudinea faþã de democraþie, muncã,
libertate, onestitate, responsabilitate, eroism, cooperare, modestie etc., iar printre comportamente: aptitudinea de a comunica; cooperarea ºi instaurarea unei
atmosfere de încredere în cadrul grupului; respectul
de sine ºi pentru alþii, toleranþa faþã de opinii diferite;
luarea de decizii în mod democratic; stabilirea propriei responsabilitãþi ºi a responsabilitãþii altora; soluþionarea problemelor interpersonale etc.
Strategia educaþiei civice ºi educarea unor
democraþi
Vom înþelege prin strategia educaþiei civice
(Ioan Nicola) ansamblul metodelor ºi procedeelor
(tehnicilor), folosite de profesor în mod conºtient ºi întrun cadru organizat în vederea realizãrii sarcinilor
educãrii unor cetãþeni în spiritul democraþiei. Eficacitatea
metodelor ºi procedeelor educaþiei civice este dependentã de modul în care acestea reuºesc sã activizeze
subiectivitatea elevului, elementele structurale ale
personalitãþii acestuia: intelectuale, afectiv-motivaþionale ºi volutiv-creative. Condiþiile interne, în care
includem ºi experienþa, sînt cele care mijlocesc relaþia
dintre metodele ºi procedeele folosite (ca variabile
independente) ºi reacþiile conduitei (ca variabile dependente).
Posibilitãþile predãrii în contextul educaþiei
cetãþenilor democraþi
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 atenþia deosebitã faþã de materiile de studiu,
colegi, profesori, ºcoalã.
Învãþarea flexibilã este o strategie care le
permite elevilor sã devinã mai autonomi, mai independenþi, mai democratici. Ea le oferã:
 experienþe de învãþare ºi de comportament
adecvate capacitãþilor ºi necesitãþilor acestora;
 încurajare pentru a deveni independenþi prin
dezvoltarea aptitudinilor ºi atitudinilor personale;
 evaluare, înregistrare ºi stimulare a performanþelor comportamentale, academice etc.
Realizarea sarcinilor educaþiei civice este
inclusã, ca laturã intrinsecã ºi consubstanþialã, în toate
formele de organizare a activitãþii educaþionale din
ºcoalã ºi din afara ei, situaþie justificatã prin faptul cã
elevul este supus în permanenþã influenþelor de ordin
social. Atunci cînd aceste influenþe sînt dirijate,
desfãºurîndu-se în cadrul unor forme organizate, ele
devin acþiuni educative cu valenþe majore, inclusiv ºi
pentru educarea unor democraþi.
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Lecþia (dupã S. Fãtu) este un microsistem ce
cuprinde toate componentele procesului educaþional
(obiective, conþinuturi, metodologie, forme de organizare a predãrii-învãþãrii-evaluãrii). Educarea unor
cetãþeni democraþi trebuie, în primul rînd, sã fie
proiectatã prin formularea curricularã a obiectivelor
cognitive (Bloom), aplicative (Simpson), afective
(Krathwohl), prin analiza resurselor (umane, materiale, informaþionale etc.); prin elaborarea strategiilor
de predare-învãþare-evaluare ºi, desigur, realizarea
managerialã la nivelul clasei de elevi.
La nivel cognitiv se pot aplica urmãtoarele
metode ºi procedee (tehnici): SINELG-ul, Clusteringul, portofoliul, explicaþia, prelegerea, convorbirea,
referatul, proiectul individual ºi de grup, povestirea,
povaþa etc.
Un loc aparte în educarea cetãþenilor democraþi îl au componentele aplicativã ºi afectivã, care pot
fi realizate numai prin participare (implicare activã),
prin cooperare (colaborare) ºi învãþare flexibilã.
Implicarea activã a elevilor se va realiza prin urmãtoarele metode ºi procedee: dezbateri, analizã de caz
ºi decizie în grup, brainstorming (asalt de idei),
exerciþiu moral, cultivarea tradiþiilor ºi a obiceiurilor,
jocuri didactice, studiu de caz, activitatea de voluntar
etc. Instruirea prin cooperare este o metodã efectivã
în educarea unor democraþi. În acest caz elevii:
 conlucreazã pentru a realiza obiective ºi a
îndeplini sarcini comune;
 conºtientizeazã faptul cã îºi pot atinge mai
uºor obiectivele doar dacã ºi ceilalþi membri ai
grupului reuºesc s-o facã;
 tind sã obþinã rezultate optime pentru întregul
grup ºi societate etc.
Cînd acest sistem funcþioneazã eficient, avantajele sînt enorme: are efecte pozitive asupra performanþelor academice ºi autoaprecierii, asupra relaþiilor
sociale ºi dezvoltãrii personale.
Johnson & Johnson susþin cã unele dintre
rezultatele învãþãrii prin cooperare ar fi:
 capacitatea sporitã de a vedea o situaþie ºi din
perspectiva celuilalt;
 stabilirea unor relaþii mai bune, mai tolerante
cu colegii, indiferent de etnie, clasã socialã, sex,
capacitãþi intelectuale ºi handicapuri fizice;
 creºterea stãrii subiective de bine ºi a sãnãtãþii
psihologice;
 sporirea încrederii de sine bazatã pe acceptarea de sine;

Evenimente C.E.P.D.

Abordarea manualului ºcolar din perspectiva
formãrii competenþelor

În perioada 31 ianuarie  1 februarie 2001, Centrul Educaþional PRO DIDACTICA a organizat un
seminar pentru autorii de manuale, facilitat de
expertul internaþional Xavier Roegiers, director al
Biroului de Inginerie în Educaþie ºi Formare de pe
lîngã Universitatea Catolicã din Louvain-la-Neuve,
Belgia, coautor al cãrþii Elaborarea ºi evaluarea
manualului ºcolar (tradus în limba rusã de Institutul
pentru o Societate Deschisã, Budapesta).
Activitatea a contribuit la dezvoltarea profesionalã a autorilor de materiale didactice  unul dintre
obiectivele principale ale Programului Dezvoltare
Curricularã. Echipa Centrului, alãturi de cei 15 participanþi  autori de perspectivã, propuºi de editurile
din Chiºinãu  a trãit sentimente de mulþumire ºi
satisfacþie profesionalã, pentru cã s-a produs un
eveniment educaþional, pentru cã s-a realizat o idee
care nu ne-a lãsat în pace spiritele mult timp.
Acum, cînd sîntem în plinã reformã curricularã, cînd procesul de redactare a unei noi generaþii
de manuale ºcolare este deja în al cincilea an (prin
Proiectul Bãncii Mondiale  la clasele primare ºi
gimnaziale  ºi prin concurs liber, lansat de Ministerul
Educaþiei ºi ªtiinþei  la clasele de liceu), avem
certitudinea cã o asemenea activitate a fost pe deplin
actualã ºi justificatã. Ne-am fi dorit, bineînþeles, sã
se fi întîmplat mai devreme, dar oricum... timpul
lucreazã pentru noi.
Manualul ºcolar continuã sã rãmînã principalul instrument didactic care, conform unei definiþii
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mai complexe ºi mai recente, reprezintã un document oficial de politicã a educaþiei, asigurã concretizarea programei ºcolare într-o formã ce vizeazã
prezentarea cunoºtinþelor ºi capacitãþilor la nivel
sistemic, prin diferite unitãþi didactice, operaþionalizabile, în primul rînd, din perspectiva elevului
(S. Cristea, Dicþionar de pedagogie, 2000, pag.242).
În contextul politicii educaþionale de la noi, dar ºi din
multe alte þãri, manualul stã în capul mesei, este cel
care dicteazã, la modul direct, formarea atitudinilor,
competenþelor ºi cunoºtinþelor elevilor. De aici ºi
misiunea nobilã, dar ºi responsabilitatea mare a
autorilor. Conform convingerii lui X.Roegiers, autorii
 în procesul de elaborare a manualelor, iar profesorii
în demersul didactic propriu-zis  sînt datori sã stea
mereu cu un picior în clasa de elevi ºi cu altul  în
realitatea vieþii, pentru a evita formarea unor
analfabeþi funcþionali (simpli consumatori ºi reproducãtori de informaþie).
Ideea centralã promovatã pe parcursul seminarului s-a axat pe importanþa manualului ºcolar la
formarea unor competenþe-cheie (vezi planºele anexate) în viaþa de toate zilele, cu accepþie didacticã de
mobilizare a unui ansamblu articulat de resurse, în
vederea rezolvãrii unei situaþii semnificative care þine
de un ansamblu de situaþii-problemã (X.Roegiers).

Capacitãþile
Ce este o capacitate ?

Capacitatea
puterea, aptitudinea de a face ceva
a identifica
a compara
a memoriza
a analiza
a sintetiza
a clasifica
a seria
a abstractiza
a observa...

EVENIMENTE CEPD

Caracteristicile unei capacitãþi:
1.
2.
3.
4.

Caracteristicile unei competenþe:
1.
2.
3.
4.
5.

Transversalã.
Evolutivã (care evolueazã).
Combinabilã, transformabilã.
Neevaluabilã.

Mobilizarea unui ansamblu de resurse.
Caracter finalizat.
Apartenenþa la un ansamblu de situaþii.
Caracter disciplinar.
Evaluabilã (care poate fi evaluatã).

Exemple de competenþe
Exemplul 1.

A face un raport-sintezã (destinat publicãrii într-o revistã), care trateazã
problema integrãrii tinerilor în sistemul educaþional ºi necesitã culegerea
ºi analiza unor informaþii cantitative (statisticã descriptivã).
Exemple de situaþii care þin de categoria enunþatã

·
·
·
·

adaptarea tinerilor din învãþãmîntul superior;
accesul tinerilor la studii universitare;
repartizarea elevilor pe profiluri în cadrul învãþãmîntului secundar;
eºecul la primele examene de admitere.

Exemplul 2.

A scrie un articol (destinat
unui public cultivat, dar
nespecializat)
care
trateazã
în
plan
comparativ opera a doi
scriitori studiaþi în cadrul
unuia ºi aceluiaºi curs.

Consemnare: Viorica GORAª-POSTICÃ

Al miilea cursant
perfecþionare ale C.E.P.D., demonstrînd un nivel înalt
de motivare ºi un grad sporit de activism. Le sîntem
recunoscãtori directorilor de ºcoli, licee ºi colegii
pentru stimularea ºi susþinerea procesului de dezvoltare profesionalã continuã a cadrelor didactice, pentru
promovarea unei adevãrate culturi pedagogice.
Invitãm profesorii din republicã la cursurile de
perfecþionare organizate de C.E.P.D., a cãror activitate
va fi orientatã ºi mai departe spre focalizarea potenþialului individual ºi al celui profesional pe o permanentã
autodescoperire, autodezvoltare ºi autoactualizare.
Consemnare: Violeta DUMITRAªCU
Didactica Pro..., Nr.1(5), anul 2001

Activitatea desfãºuratã în cadrul Programului
Perfecþionarea Cadrelor Didactice este axatã pe
cele mai noi abordãri din didacticã ºi psihopedagogie,
pe probleme de eficientizare ºi oferire de oportunitãþi
creative în organizarea procesului de predare-învãþare-evaluare, pe aspecte importante ale formãrii
competenþelor.
Aceastã gamã de demersuri didactice încearcã
sã rãspundã unor necesitãþi profesionale actuale, fapt
ce justificã solicitarea cursurilor de perfecþionare ale
Centrului Educaþional Pro Didactica din partea multor
cadre didactice. Astfel numãrul profesorilor, beneficiari ai acestor cursuri, a depãºit de curînd cifra de 1000!
Întîmplarea a fãcut ca certificatul cu nr. 1000
sã-i revinã dnei Râmiº Parascovia, profesoarã de
matematicã la Liceul N. Dadiani din Chiºinãu.
Colectivul C.E.P.D. a marcat acest eveniment
prin oferirea dnei P.Râmiº a unui training scutit de
taxa parþialã pentru studii ºi a unui abonament la
revista de specialitate Didactica Pro .
De menþionat cã Liceul N.Dadiani se aflã
printre cele peste 20 de unitãþi ºcolare din republicã,
ale cãror colective prin crearea Comunitãþilor de
învãþare ºi-au atribuit un nou indice de calitate.
Majoritatea profesorilor acestor instituþii au beneficiat ºi continuã sã beneficieze de cursurile de
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Prezentul conþine în el mai mult
viitor decît trecut.

ªerban Cioculescu

Sergiu PAVLICENCU

Univers postmodernist

Argument. În ultimele decenii se vorbeºte tot
mai mult de postmodernism în cultura artisticã universalã, termenul fiind utilizat cu cele mai diferite accepþii. S-au fãcut mai multe încercãri de definire ºi interpretare a fenomenului ºi a conceptului de postmodernism, dar deocamdatã nu existã o pãrere unanimã
asupra acestei probleme. S-a creat o întreagã teorie a
lui, bibliografia lucrãrilor dedicate postmodernismului fiind, practic, inaccesibilã, îndeosebi în condiþiile
noastre. Cariera termenului este, într-adevãr, spectaculoasã. Cunoscut la noi doar în unele cercuri ale
elitei intelectuale, postmodernismul înregistreazã, de
fapt, o scãdere a efectului sãu de noutate, în timp ce
pentru cei mai mulþi, inclusiv din sfera învãþãmîntului
preuniversitar ºi chiar universitar (profesori ºi discipoli), el rãmîne a fi un fenomen necunoscut, straniu,
neînþeles. Ideologia postmodernistã nu este receptatã
întotdeauna adecvat, scrisul postmodernist deruteazã,
limbajul lui adesea pare confuz, gusturile estetice ale
acestuia pe unii îi ºocheazã ºi îi iritã etc. Existã mulþi
adepþi ºi promotori fideli ai postmodernismului, dar
existã ºi nu mai puþini critici ºi adversari. Iar aceasta
rezultã, în opinia noastrã, din necunoaºterea, cît de
cît obiectivã, a fenomenului, care este ceva firesc în
evoluþia culturii universale din ultima jumãtate de
secol. Cercetãrile întreprinse pînã în prezent permit
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o conturare, cel puþin, a unor trãsãturi distinctive ale
literaturii ºi artei postmoderniste. Nu a tuturor,
desigur, ºi nici o prezentare exhaustivã a acestora.
Tocmai de aceea inaugurãm aceasta cãlãtorie prin
universul postmodernismului cu ajutorul unui ghid
postmodernist, care va include o încercare de sistematizare ºi de explicare a unor termeni cunoscuþi
sau mai puþin cunoscuþi ºi vehiculaþi în literatura de
specialitate cu raportare la fenomenul dat. E vorba nu
numai de termeni literari noi, ci ºi de foarte mulþi alþii
arhicunoscuþi, dar care în literatura postmodernistã
sau cu referire la ea capãtã semnificaþii ºi sensuri noi,
necunoscute pînã acum. Vom încerca sã prezentãm
aceºti termeni în ordine alfabeticã, de la A la Z, ca
într-un dicþionar, dar nu înainte de a ne pronunþa
asupra unor aspecte specifice ale fenomenului postmodernismului în general. Consideraþiile ce urmeazã
nu pretind a fi un adevãr în ultimã instanþã, unele
reflectînd doar punctul de vedere al autorului. Pot
exista, de fapt, existã ºi alte puncte de vedere, toate,
exact ca ºi interpretãrile unui text postmodernist,
avînd drepturi egale de existenþã ºi doar luarea în
considerare a acestora ar putea sã ne apropie de
înþelegerea fenomenului ce ne intereseazã.
Credem cã e necesar chiar de la început sã
facem o delimitare clarã între postmodernitate
(postmodern) ºi postmodernism (postmodernist), identificarea, folosirea lor ca sinonime conducînd adesea la confuzii. Termenul postmodernitate,
respectiv postmodern desemneazã, mai curînd, o
epocã, epoca postmodernitãþii sau epoca postmodernã, ca o stare globalã a civilizaþiei, ca o sumã a
tuturor stãrilor de spirit, a tendinþelor din cultura ºi
filozofia ultimelor decenii, care se asociazã cu
încheierea unui ciclu, a unei etape în evoluþia istoricã
ºi culturalã a omenirii, a sfîrºitului epocii moderne,
a crizei acesteia, a venirii unui alt fin du siècle.
Postmodernitatea este expresia unor profunde
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întrebuinþare. Nu e lipsitã de interes nici cariera
acestuia. Cuvîntul postmodernism provine de la
postmodern. Mai sus am atenþionat asupra delimitãrii termenilor în cauzã, de aceea trebuie luat în
considerare ºi acest aspect în odiseea termenului, care
iniþial a fost folosit în varianta de postmodern ºi
doar mai tîrziu în cea de postmodernism. Nu e cazul
sã arãtãm aici cine ºi cînd a utilizat pentru prima oarã
termenul postmodern sau postmodernism ºi cu ce
sens. Datele uneori nu coincid, contrazicîndu-se de
la un autor la altul. Important este sã subliniem cã în
sensul în care ne intereseazã fenomenul postmodernismului, termenul respectiv desemneazã noile
tendinþe din arta ºi literatura universalã, dar ºi din
gîndirea umanisticã ale ultimelor patru-cinci decenii
în legãturã cu criza modernismului ºi apariþia unor
discipline noi ca: antropologia filozoficã, semiotica
culturii, cibernetica, teoriile informaþiei ºi ale comunicãrii etc. Ca ºi toate celelalte curente literare sau
artistice, postmodernismul are ºi el baza sa filozoficã.
Aceasta o alcãtuiesc concepþiile elaborate în cadrul
poststructuralismului care poate fi considerat în acest
sens un fel de leagãn al posmodernismului.
***
Impactul educaþional al postmodernitãþii.
Întregul nostru sistem de educaþie ºi învãþãmînt, ieºit din totalitarism cu monismul sãu exclusivist, îºi reconsiderã în prezent scopurile, principiile,
strategiile, care nu sînt, nici nu pot fi întru totul noi,
dar altfel sînt orientate. Se stimuleazã libertatea de
gîndire, spiritul critic ºi autocritic, toleranþa reciprocã,
respectul faþã de pãrerea ºi poziþia celuilalt. Nu se mai
învaþã ºi nu se mai promoveazã doar un singur punct
de vedere, doar un singur adevãr, nu se mai axeazã
totul doar pe o singurã ideologie. Aplicînd ºi stimulînd pluralitatea de idei, poziþii, atitudini, se va modela
altfel decît pînã acum personalitatea discipolilor ºi un
alt tip de personalitate. Altele devin ºi relaþiile
profesor-elev.
Însã aceste schimbãri se produc, deocamdatã,
lent. Vechile deprinderi ºi stereotipuri mai persistã, ceea
ce e caracteristic pentru epocile de tranziþie, iar postmodernitatea nu e altceva decît o epocã de tranziþie.
Un fenomen de tranziþie este ºi postmodernismul în arte ºi în literaturã. Impactul educaþional al
acestuia rezultã din însãºi esenþa sa ca manifestare
concretã a postmodernitãþii cu toate caracteristicile
menþionate. Efectele educaþionale ale postmodernismului vizeazã atît formarea personalitãþii elevului,
cît ºi cultura sa esteticã în procesul studierii literaturii
ºi artelor. Putem vorbi despre un postmodernism
concret-istoric în literatura contemporanã, dar putem
vorbi ºi despre un postmodernism transistoric, detectabil în literatura precedentã, îndeosebi în perioadele
de trecere de la un curent la altul.
Studierea textelor literare postmoderniste va
contribui la formarea unor imagini despre literaturã,
opera literarã, autor, cititor în raport cu tradiþionala
înþelegere a acestor lucruri. Totul va depinde de
acceptarea sau ignorarea efectelor postmodernitãþii
asupra activitãþii noastre zilnice.
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schimbãri ºi mutaþii în conºtiinþa ºi subconºtientul
colectiv ale omenirii, ajunse la disperare, la neîncredere
în rezultatele realizãrii ideilor, doctrinelor, proiectelor
emise in secolul al XX-lea. Civilizaþia umanã s-a
pomenit în faþa unui nou pericol de autodistrugere,
avîndu-se în vedere multitudinea intereselor urmãrite
de diferite rase, popoare, þãri, naþiuni, sisteme sociale,
politice, religioase etc. Se impune tot mai imperios o
reformulare a înseºi principiilor unei coexistenþe mediate, bazate pe disponibilitatea pentru compromisuri,
autocriticã ºi toleranþã, pe tendinþa de împãcare a
contradicþiilor ºi conflictelor în numele salvãrii omenirii
ºi a civilizaþiei umane. Privirile se îndreaptã spre
întreaga experienþã istoricã a omenirii, care este supusã
unei operaþii de reconsiderare ºi de reinterpretare în
scopul descoperirii unor valori unificatoare, dar fãrã a
fi subordonate sau determinate doar de o singurã
filozofie, ideologie sau religie ºi care ar stimula dialogul, transparenþa, diversitatea. Are loc, prin urmare, o
schimbare de paradigmã. Monismul epocilor anterioare
este substituit în epoca postmodernã de pluralism,
acesta materializîndu-se în toate domeniile vieþii ºi
activitãþii umane: economie, politicã, filozofie, culturã etc. Toate poartã pecetea postmodernitãþii. De aici ºi
conceptele de postistorie, postmetafizicã, postraþionalism, postempirism, postumanism, poststructuralism
ºi, nu în cele din urmã, cel de postmodernism.
Rezultã cã postmodernismul nu este întru totul
identic cu postmodernitatea, postmodernismul fiind
doar un aspect al postmodernului, termenul folosinduse, îndeosebi, pentru a denumi anumite fenomene din
sfera filozofiei, artei, literaturii, pentru caracterizarea
unor anumite tendinþe în cultura contemporanã.
Nu existã definiþii general acceptate ale postmodernismului, termenul fiind utilizat în cele mai
diverse sensuri. ªi nu e nimic straniu în aceastã
situaþie, deoarece e vorba de un termen nou ale cãrui
semnificaþii vor continua sã se precizeze pe mãsurã
ce se va limpezi ºi esenþa fenomenelor artistice vizate.
Pînã în prezent am putea spune ca termenul postmodernism se foloseºte pentru a denumi:
· O nouã perioadã, o nouã etapa în evoluþia
culturii universale în general;
· Un nou stil al gîndirii ºtiinþifice postmoderne,
opus celui clasic ºi neoclasic;
· Un nou stil artistic, ce caracterizeazã diverse
forme ale artei contemporane;
· Un nou curent artistic în arhitecturã, picturã,
literaturã etc.;
· Un sistem estetic ºi artistic apãrut în a doua
jumãtate a secolului al XX-lea;
· Reflecþia teoreticã asupra acestor fenomene
(în filozofie, esteticã, literaturã etc.).
Dar nu numai atît. În esteticã ºi în critica ºi
istoria literarã alãturi de postmodernism se utilizeazã uneori, ca termeni-sinonimi care îl dubleazã, ºi
urmãtorii: poststructuralism, postavangardism,
transavangardism, deconstructivism, deºi între
toþi aceºti termeni existã deosebiri esenþiale. Utilizarea lor în sens de postmodernism nu este recomandabilã ºi vorbeºte, mai curînd, despre faptul cã termenul încã nu s-a consolidat definitiv în sfera sa de
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Iulian CIOCAN

Cîteva idei despre
postmodernitate

Sînt cel puþin patru decenii de cînd în Occident
au început sã aparã studii consacrate societãþii postmoderne, cvasicunoscute încã la noi. Interesant este
faptul cã ºi mulþi dintre occidentali nu percep bine
mecanismul societãþii în care trãiesc. Aceasta poate
ºi din motiv cã, în timp ce lumea îºi lãrgeºte necontenit
limitele, puterea omului de a cuprinde rãmîne biologic
limitatã.
Pentru foarte mulþi sociologi, economiºti,
istorici ºi filozofi (Daniel Bell, Jürgen Habermas,
Alvin Toffler º.a.) postmodernitatea înseamnã o
societate postindustrialã, adicã o societate cu tehnologii extrafine ºi supersofisticate, cu o avansatã
industrie de prestare a serviciilor, în care oamenii de
ºtiinþã/savanþii deþin un rol important, influenþînd
deciziile politicienilor. Industria grea este eclipsatã de
tehnologiile noi, a cãror dezvoltare furtunoasã se
datoreºte activitãþii prodigioase a instituþiilor ºtiinþifice. Computerul devine un atribut indispensabil al
vieþii cotidiene:  The computer as substitute consciousness, or as extension of consciousness? (Ihab
Hassan). Apariþia unor noi mijloace de informare
desãvîrºeºte descentralizarea procesului economic.
Încã în 1944, Friedrich Hayek, unul dintre pãrinþii
pluralismului economic, scria cã descentralizarea
devine imperativã numai atunci cînd factorii care
trebuie luaþi în considerare sînt atît de numeroºi, încît
este imposibil sã capeþi o privire sinopticã asupra lor.
Mai mulþi sociologi vorbesc despre o societate
tradiþionalã, în care cele mai importante instituþii sînt
armata ºi biserica, o societate industrialã  corporaþiile financiare ºi industriale ºi o societate postindustrialã  universitãþile. Postmodernitatea este ºi
epoca ce dezavueazã determinismul tehnologic.
Societatea se considerã a fi un sistem complex de
elemente interdependente: tehnica, structura socialã,
politica, valorile morale etc. Contradicþiile ºi conflictele se mutã din zona relaþiilor de clasã/sociale în zona
interacþiunii dintre sectoarele industrial ºi postindustrial ale societãþii, economiei ºi culturii. Pe de
altã parte, mulþi indivizi nu se pot adapta unei lumi
transformate de dezvoltarea tehnologiilor, ei suferind
de tehnofobie. J.Galbrate, în cartea sa Noua socie-
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tate industrialã, susþine cã în societatea postmodernã
puterea politicã aparþine tehnocraþiei, adicã unor
specialiºti în tehnicã fãrã de care funcþionarii de stat
nu se încumetã sã ia decizii. În consecinþã, societatea
e dirijatã nu de anumite clase ce urmãresc doar satisfacerea propriilor interese, ci de niºte oameni de
ºtiinþã care vor binele întregii societãþi. În opinia lui
Alvin Toffler, existã o legãturã între evoluþia tehnicii
ºi modul de viaþã al oamenilor. Tehnica determinã
tipul societãþii ºi al culturii. Societatea industrialã se
caracterizeazã prin centralizare, gigantism ºi uniformitate, ceea ce genereazã asuprirea oamenilor ºi
degradarea ecologiei. În societatea postmodernã
tehnologiile noi abolesc paradigma de dominaþie
asupra naturii ºi intelectualizeazã procesul economic. Filozoful german Jürgen Habermas constatã
cã în postmodernitate crizele sînt declanºate ºi
aplanate de/în sfera administrativã, nu de/în cea
economicã; ele au un caracter sociocultural. O carte
de referinþã despre postmodernitate este ºi volumul
One-dimensional Man (1964) al sociologului german Herbert Marcuse care afirmã cã în societatea
postmodernã mulþi indivizi se lasã manipulaþi doar
pentru cã sînt prosperi ºi unica lor preocupare este
cum sã-ºi iroseascã banii agonisiþi. Asemenea oameni
nu sînt interesaþi de political zone, ei ºi-au pierdut
aproape complet atitudinea criticã faþã de instituþiile
statului. În societatea contemporanã occidentalã
aceºti indivizi, fixaþi pe o singurã dimensiune a
existenþei, sînt majoritari. Iatã de ce masele nu mai
pot genera iniþiative revoluþionare, acestea fiind
preluate de outsideri: ºomeri, studenþi, minoritãþi
naþionale etc. Omul postmodern este apolitic ºi pentru
filozoful francez Jean Baudrillard: Masele (sau
omul) ºtiu profund cã nu mai au nevoie sã se pronunþe
asupra lor însele ºi asupra lumii; cã nu mai au de
vrut, cã nu mai au de ºtiut, cã nu mau au de dorit.
Cea mai profundã dorinþã este, probabil, aceea de
a-þi arunca propria dorinþã în cîrca altuia. Masa ºtie
cã nu poate sã facã nimic, ºi ea nu are chef sã poatã.
Pentru Baudrillard lumea postmodernã este o lume a
simulacrului ºi a nesiguranþei, mass-media contribuind din plin la proliferarea acestora. Ecranul pe
care-ºi þese mass-media în jurul nostru informaþia
este unul de totalã incertitudine. ªi încã o incertitudine cu totul nouã  cãci ea nu mai este una care
sã rezulte din lipsa informaþiei, ci din informaþia
însãºi ºi din excesul de informaþie. Contrar incertitudinii tradiþionale, care se putea oricînd rezolva,
aceasta este, aºadar, ireparabilã ºi nu va fi nicicînd
risipitã. Ideea este susþinutã ºi de americanul Ihab
Hassan Increasingly, Illusionism takes its place, not

only in art but also in life. The media contribute egregiously to this process in Postmodern society.
Evident, o discuþie despre orice societate nu
poate evita referirea la valorile spirituale împãrtãºite
de oameni. Scriitorul american William Pfaff remarca
în acest sens cã structurile spirituale la care se
raportau oamenii în trecut spre a dovedi cã viitorul
va fi mai bun au fost între timp abandonate ori s-au
compromis. Cu alte cuvinte, omul postmodern nu mai
are la dispoziþie niºte repere pe care ar putea miza fãrã
dubii: Elitele actuale s-au îndepãrtat de religie care
oferea promisiunea mîntuirii; previziunile fãcute de
liberalism cu privire la un progres nesfîrºit au fost
contrazise de cele douã rãzboaie mondiale, de
totalitarism ºi de diverse rãzboaie etnice ºi rasiale;
marxismul care promitea o lume dreaptã ºi neîmpãrþitã în clase a creat gulaguri ºi a dus la sãrãcirea
materialã a statelor în care s-a întronat. Societatea
postmodernã este deci una în care oamenii conºtientizeazã cã progresul omenirii e o ficþiune. Cel de-al
doilea mileniu sfîrºeºte cu aceea cã posibilitãþile
spirituale, politice ºi morale ale credinþei în progres
au fost cercetate pînã la capãt ºi epuizate. Sociologul
italian Gianfranco Morra considerã cã, dupã omul
grec, dupã omul creºtinãtãþii, dupã omul modernitãþii,
spaþiul este ocupat acum de al patrulea om  omul
consumului, al audiovizualului ºi al oricãrui joc
estetizant, om care nu atribuie o cunoaºtere privilegiatã nici filozofiei, nici religiei, nici ºtiinþei: Omul
postmodern nu refuzã, cu asta, nici religia, nici
ºtiinþa, nici filozofia, ci le considerã doar - nici mai
mult, nici mai puþin - niºte jocuri lingvistice în
caleidoscopul pirotehnic al unei cunoaºteri care nu
mai e monologicã, ci pluralistã ºi fãrîmiþatã. Iar
Giandomenico Mucci considerã cã epoca postmodernã nu mai rãspunde da sau nu la întrebarea
despre Dumnezeu, ci dizolvã însãºi problema, cu
conºtiinþa cã a crede ori a nu crede în Dumnezeu sînt
douã variabile subiective în aceeaºi mãsurã valide,
întrucît sînt indemonstrabile ºi indiferente. Omul
religios de azi nu mai profeseazã, în opinia lui Mucci,
adevãruri sigure, fiind mai degrabã deschis spre o
religiozitate genericã, imprecisã, ce nu presupune
adeziunea la un corp doctrinar determinat ºi la
precepte definite, putînd aluneca fie în cea mai totalã
indiferenþã pentru actul religios, fie în sincretismul
celor mai disparate religii. Philippe Aries susþine cã
în epoca postmodernã, din cauza tehnicizãrii totale a
vieþii, sexualitatea reuºeºte ca niciodatã sã elimine
moartea din inconºtientul colectiv. Istoricul francez
regretã faptul cã oamenii au uitat de pericolul morþii,
considerîndu-l un indiciu al degradãrii societãþii.
Pentru Gianni Vattimo postmodernitatea este
o epocã de recapitulare recuperatoare, o vîrstã crepuscularã a modernitãþii, nu un moment auroral absolut,
cum afirmã unii. Ideea tradiþionalã de evoluþie istoricã
este abandonatã. Survine criza istoriei uniliniare ºi a

ideii de progres promovatã de ea. Ca ºi Pfaff, filozoful italian combate viziunea asupra istoricitãþii ca un
proces de emancipare progresiv. Comunicarea de
masã distruge perspectivele centralizate, autoritare,
metanaraþiunile, cum le numeºte Jean-François
Lyotard. Vorbind de sfîrºitul modernitãþii, Vattimo
specificã urmãtoarele: Nu înseamnã cã nu mai au
loc evenimente, ci cã evenimentul nu mai e considerat
ca avînd loc pe o linie unitarã a istoriei gîndite ca
progres unic: nu existã o istorie unitarã ºi deci nu
existã ceva cum ar fi progresul; deci nu mai existã
modernitatea. Postmodernitatea este epoca unei
gîndiri nu atît a fragmentãrii, cît a pluralitãþii; chiar
trecerea de la unitate la pluralitate e o formã de
slãbire. Gîndirea slabã acceptã elementele postmodernitãþii: sfîrºitul metafizicii, sfîrºitul viziunii
unitare. Aceste sfîrºituri nu sînt niºte decese dupã
care sã þii doliu, ci sînt eliberãri. Multiplicarea
interpretãrilor nu înseamnã cã nu mai existã religie, ci e o eliberare a unei pluralitãþi de forme de
viaþã între care putem sã alegem sau pe care le putem
face sã convieþuiascã, cum de fapt se întîmplã.
Întrebarea pe care e normal sã ºi-o punã un
basarabean este: în ce mãsurã postmodernitatea se
aseamãnã cu postcomunismul? Studiile referitoare la
aceastã problemã n-au întîrziat sã aparã. Astfel,
filozoful francez Claude Karnoouh gãseºte mai
multe similitudini între societatea postmodernã ºi cea
postcomunistã: În unele aspecte, criza din Vest
seamãnã cu cea din Est: ne confruntãm peste tot cu
o crizã a valorilor ºi cu o crizã socialã a celor mai
mari metropole, care pun în evidenþã cu brutalitate
un ansamblu de dereglãri în care se amestecã o
violenþã socialã ineditã ºi folosirea masivã a drogurilor; am vãzut nãscîndu-se o crizã a culturii, cu
mercantilizarea generalizatã a unor activitãþi cu
finalitãþi contradictorii; asistãm la expansiunea unei
crize a valorii (a valorii de schimb), care aruncã
Occidentul ºi restul lumii într-un rãzboi economic ce
ezitã încã sã se numeascã aºa, dar care ameninþã sã
rupã un echilibru din ce în ce mai precar; pãrem
dezarmaþi în faþa unei crize generale a societãþilor
din lumea a treia care, de mult deja, trãiesc în
simbiozã cu Occidentul; în fine, constatãm dezvoltarea în Occident a unei crize a politicului, atît prin
suspiciunea în care este menþinutã în prezent democraþia parlamentarã, ce se confundã din ce în ce mai
mult cu diferite tipuri de modele de tip mafiot, cît ºi
în geopoliticã, în care acþiunea zis umanitarã tinde
sã oculteze jocurile complexe de interese ale statelor
ºi societãþilor multinaþionale.
Observaþiile lui Karnoouh sînt, desigur, în
linii mari juste. În acelaºi timp, nu se poate sã nu se
vadã enormele diferenþe dintre Vest ºi Est ºi în plan
social. Presupun cã ºtiþi care sînt ele. Tranziþia moldoveneascã ne-a oferit suficiente surprize, de negãsit
în alte pãrþi ale lumii. Dar asta este o altã discuþie.
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Vlad PÂSLARU

Concepþia esteticã a lui
ªtefan Lupaºcu ºi principiul
prioritãþii receptorului

Creator al unei dialectici polivalente, conceputã pe interacþiunea celor trei materii  a fizicului
în care primeazã identitatea, a fiziologicului în
care primeazã eterogenitatea ºi a psihismului în
care tensiunea este de echilibru (1, p.9), psihismul reprezentînd însãºi cunoaºterea cunoaºterii
ºi conºtiinþa conºtiinþei, filozofia lui ªt.Lupaºcu
oferã noi repere epistemologice pentru reconceptualizarea esenþialã a educaþiei, în general, ºi a
educaþiei literar-artistice, în special. Mecanismele
de interacþiune ale celor trei materii care reprezintã
ºi cele mai importante aspecte ale concepþiei
estetice a filozofului sînt examinate de ªt.Lupaºcu
în capitolele Cele trei materii, Sistemul psihic sau
cea de-a treia materie propiu-zisã, Logica artei
sau experienþa esteticã, Procesul morþii ºi al
renaºterii ca temei al cunoaºterii, Percepþie ºi
picturã figurativã, Activitate ontologicã ºi substanþã esteticã, incluse în volumul Logica dinamicã a contradictoriului (1982).
Cea mai importantã tezã a lui ªt. Lupaºcu,
care poate fi acceptatã în calitate de reper pentru
reconceptualizarea educaþiei, este cea privitoare la
gîndire, adevãr ºi fiinþã.
Gîndirea nu mai este tratatã doar ca descoperitoare a legilor, adicã a determinaþiilor fizicului,
ci ºi ca adeveritoare a devenirii.
Prin urmare, adevãrul nu este doar concordanþa cunoaºterii cu realitatea obiectivã, ci ºi, mai
ales, valoarea cea mai importantã a activitãþii, a
existenþei ºi a creaþiei umane. Cu alte cuvinte, adevãrul nu este doar ceea ce existã a priori ºi în afara
subiectului cunoscãtor; adevãrul reprezintã devenirea subiectului cunoscãtor, a fiinþei umane. Or,
adevãrul devine adevãr, fiind creat de fiinþa umanã
ca adevãr.
Fiinþa umanã, se poate deduce din lucrãrile
lui ªt.Lupaºcu, nu numai realizeazã o gîndire
determinativã sau una creatoare, dezvãluind adevãrul lucrurilor, ci ea însãºi este creatoarea adevãrului, producîndu-se astfel ºi pe sine ca fiinþã.
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Psihismul, termenul-cheie din sistemul filozofic al lui ªt.Lupaºcu, este locul unde se produce
gîndirea, unde adevãrul devine.
În contextul conceptualizãrii educaþiei, filozofia lui ªt.Lupaºcu presupune un dezacord de
principiu cu acel fel de educaþie care este construitã
esenþial pe cunoaºterea, fie ºi apropriatã, a realitãþii
obiective, a adevãrului de dincolo de fiinþa celui
educat. Scopul unei astfel de educaþii a fost (ºi mai
este!) conformarea, fãrã drept de apel, a universului
intim al celui educat, a interiorului sãu la universul
din afara sa, la lumea exterioarã fiinþei.
ªt. Lupaºcu sugereazã (dupã I.Kant), operînd dezvoltãri originale într-un domeniu esenþial
al logicii, cã fiinþa ºi adevãrul se produc în fizic,
dar ºi în afara lui, în cunoaºterea cunoaºterii ºi în
conºtiinþa conºtiinþei. O astfel de filozofare îndeamnã la o educaþie întemeiatã pe cunoaºterea
cunoaºterii, pe cunoaºterea de sine ºi pe producerea
de sine a celui educat.
Ca filozofie a întregii educaþii, aceastã tezã
genereazã ºi argumenteazã principiul libertãþii în
educaþie, care constã în dezvãluirea esenþei fiinþei
umane.
În acord cu principiul libertãþii în educaþie
se produc ºi principiile identitãþii  conºtientizãrii
esenþei ºi al proprietãþii  conºtientizãrii valorii
proprii, a grupului social, a naþiunii ºi a omenirii.
Sistemul logic al lui ªt.Lupaºcu atribuie un
loc special afectivitãþii pe care se construieºte ºi
concepþia sa esteticã.
Conform tezei sale, totul se face, devine;
doar afectivitatea (durerea ºi plãcerea) existã ca
ceva de ordinul fiinþei. Ideea ar putea fi discutatã,
cu trimitere, de exemplu, la o structurã osificatã din
limbã: mi-a fãcut plãcere (rom.), ïîëó÷èë óäîâîëüñòâèå (rus.) etc. Este importantã, însã, viziunea integralã a filozofului cu privire la esenþa artei.
Aceasta îºi are originea în primele ºi fundamentalele manifestãri ale psihismului: imaginea
(2, p.302), care pare localizatã în subiect, este
consideratã esenþialmente subiectivã (2, p.303).
În realitate, considerã ªt.Lupaºcu, ea (imaginea.V.P.) este înãuntrul subiectului, fiind în acelaºi
timp subiect ºi obiect (2, p.303).
Astfel rezolvã filozoful una din cele trei
distincþii obsesive pentru istoria gîndirii [ ] 
deosebirea subiect-obiect, care iese din îngustimea

ei, subiectivitatea revenind nu doar conºtiinþei,
ci oricãrui dinamism activ (1, p.14-15). Remarca
lui C.Noica trimite la esenþa educaþiei în general,
cãci educaþia este cunoaºtere prin definiþie, cunoaºtere a interior-exteriorului fiinþei celui educat, deci
educaþia se produce (trebuie sã se producã!) ca
unitate a subiect-obiectului, nu ca o separare
deliberatã a acestora. Fireºte, în planul unor acþiuni
educaþionale concrete  de exemplu, achiziþionarea
cunoºtinþelor despre sistemul solar sau despre sistemul de imagini dintr-o operã literarã ºi receptarea
artisticã a aceloraºi imagini  unitatea subiectobiect revendicã, pentru subiect ºi pentru obiect,
cote diferite de participare la producerea fenomenului cunoaºterii. Unitatea subiectului ºi a obiectului însã nu presupune egalitatea acestora. În general, este îndoielnic sã se producã în vreo situaþie
o egalitate absolutã a subiectului ºi obiectului, cãci
ºi cunoaºterea, ºi educaþia sînt esenþial marcate de
teleologic, de intenþionalitatea ºi modalitatea cu
care se integreazã în ele subiectul cunoscãtor /educator/ educat.
Distincþia operatã de ªt.Lupaºcu a raportului subiect-obiect este concordantã tãrîmului
artei. Iar arta þine în mod esenþial de psihism
(2, p.305), psihismul fiind tensiunea de echilibru.
Iatã de ce libertatea, dupã unitatea subiect-obiect,
este consideratã o altã caracteristicã a imaginii.
ªt. Lupaºcu nu face deosebire netã între
imagine ca fenomen creat de autor ºi imagine ca
fenomen re-creat de receptor, cãci aceastã operaþie,
credem, l-ar îndepãrta cumva de subiectul filozofãrii sale ºi lasã sã se înþeleagã cã între cele douã
feluri de imagine n-ar exista diferenþe de esenþã.
Faptul este confirmat de caracteristica pe care i-o
acordã, generos, libertãþii imaginii. Sursele acesteia  fie cã este creatã de autor, fie cã este re-creatã
de receptor  îndrãznim sã adãugãm, se aflã în
omogenitatea energiei celulare (energia este
aceeaºi) ºi în posibilitãþile ºi efectele sale diferite.
În aspectul examinat, interpretarea datã de
ªt.Lupaºcu originii libertãþii imaginii (a artei, a
creaþiei ºi receptãrii) trebuie recunoscutã ca autenticã, cãci dezvãluie mecanismul fiziologic ºi psihologic al acesteia, ºi validã epistemologic ºi praxiologic, deoarece este congruentã unor concepte ºi
sisteme filozofice, estetice ºi educaþionale de
referinþã, de exemplu: filozofiei kantiene cu privire
la originea artei în capacitatea de cunoaºtere, de
autoreflexie, nu în obiect ºi reflectare (3); conceptului lui M.Heidegger despre opera de artã ca loc
unde opereazã survenirea adevãrului ºi despre
receptor ca pãstrãtor adeveritor al operei de artã
(4); teoriei hermeneuticii literare ºi experienþelor
estetice a lui H.R.Jauss (5) etc., alãturi de care se

instaleazã, cu drepturi depline, principiul prioritãþii
receptorului al lui J.Mukaøovský (6) ºi al lui C. Radu (7). Din teoriile, conceptele ºi principiile indicate a rezultat teoria lecturii a lui P.Cornea (8) ºi
provocarea pentru o teorie a educaþiei literar-artistice (a formãrii cititorului de literaturã) a subsemnatului (9).
Praxiologic, principiul libertãþii imaginii
artistice al lui ªt.Lupaºcu este confirmat de fiecare
receptor de artã, cãci fiecare cititor, spectator, auditor este pur ºi simplu nevoit, provocat, îndemnat
sã re-creeze imaginile create anterior de cãtre
autor, recrearea fiind identificatoarea receptãrii
însãºi.
Prioritatea receptorului de literaturã ºi
artã, ca principiu al artei ºi al educaþiei artistice,
în general, ºi al celei literar-artistice, în special,
este convergent concepþiei estetice a lui ªt.Lupaºcu
ca idee ce explicã ºi confirmã natura creaþieireceptãrii artistice care, într-o sintezã deloc exhaustivã, este datã de caracteristicile:
· unitatea/diversitatea/complementaritatea
subiect-obiectului: imaginea este simultan
subiect ºi obiect (2, p.303);
· originea artei în psihism: imaginea este
produs al psihismului pur (2, p.305);
· originea libertãþii imaginii artistice în caracterul omogen al energiei celulelor nervoase ºi
în manifestãrile ºi posibilitãþile diferite ale
acestei energii, în funcþie de intenþionalitatea ºi
modalitatea subiectului receptor, a factorilor de
influenþã asupra receptorului etc. (2, p.306);
· specificul fenomenului psihic al imaginii
care constã în capacitatea acesteia de a fi simultan realã ºi irealã (2, p.306);
· imaginea este întotdeauna dinamicã ºi niciodatã sigurã; ea este mobilã ºi pluralistã
(2, p.309);
· imaginea este o realitate interioarã conºtientizatã (2, p.309);
· arta este un elan cãtre libertate (2, p.363),
un mãnunchi de virtualitãþi (2, p.366);
· imaginaþia creatoare este cel mai puternic,
mai fecund ºi mai primejdios fenomen specific
psihismului (2, p.327);
· arta este procesul de cunoaºtere a cunoaºterii (2, p.360), conºtiinþã a conºtiinþei
(2, p.361);
· în artã, subiectul tinde sã se contopeascã cu
obiectul, sau invers; subiectul ºi obiectul se
contopesc pentru a dispãrea (2, p.363);
· în materia psihicã, adevãrul diferã de
adevãrul fizic ºi biologic ºi, în consecinþã, pare
fals în comparaþie cu cele douã adevãruri
precedente (2, p.331);
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· imaginaþia creatoare îl elibereazã pe om de
tirania subiectului (sau eului), precum ºi a
obiectului (universul ambiant) (2, p.331);
· universurile create de imaginaþie  subiective ºi obiective, reale ºi fantastice, adevãrate
ºi false etc.  sînt suficiente lor înseºi (2, p.332);
· în imaginaþia creatoare totul este adevãrat,
pentru cã totul este posibil; ºi orice posibilitate
este una adevãratã (2, p.332);
· numai în psihism (în artã) temporalitatea
este reversibilã, iar spaþiul  o jucãrie (2,
p.335);
· arta nu este o evadare din lumea realã; ea
este o imixtiune în universul biologic, care se
amestecã în universul fizic, pentru a se supune
amîndouã universului psihic (2, p.335);
· arta este, prin excelenþã, o activitate conceptualã (2, p.368);
· emoþia pentru artã este iminentã; artã fãrã
emoþie nu existã; afecþiunea este un dat al
fiinþei, deci arta este esenþialã fiinþei (subl.
noastrã.- V.P.) (2, p.379).
Psihismul (arta), avertizeazã filozoful, în
universul nostru macrofizic ºi biologic, este minoritar, de aceea arta pare adesea un lux, un divertisment (2, p.335). ªi, deoarece naºterea ºi
afirmarea cea mai amplã a psihicului au loc mai
ales în adolescenþã, formarea ºi dezvoltarea
receptorului de literaturã ºi artã va fi totdeauna
misiunea cea mai valoroasã a actului educaþional.
Examinat în context educaþional, receptorul
de literaturã ºi artã este reprezentat de elevul care
se formeazã teleologic (în conformitate cu un
sistem de obiective) ca cititor de literaturã ºi ca
receptor al operelor de artã. Educaþia este un
proces continuu de devenire a fiinþei umane ca
atare. Formarea cititorului de literaturã este, de
asemenea, un proces continuu de devenire a fiinþei
umane în calitatea sa de receptor al operelor ºi
fenomenelor literare, prin activitatea de receptare
înþelegîndu-se atît percepþia propriu-zisã a textului
literar, cît ºi activitãþile de interpretare a acestuia,
adicã hermeneutica textului literar. În procesul
acestei activitãþi comlexe  de receptare propriuzisã ºi de interpretare  opera literarã este re-creatã
de cititor la fiecare lecturã, el însuºi formîndu-se,
ca cititor, într-o nouã calitate. Mecanismele fiziologice ºi psihologice ale acestei formãri, conform
lui ªt.Lupaºcu, produc fenomenul psihismului, responsabil de echilibrarea continuã a noi ºi noi con-
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tradicþii, acestea fiind adeveritoarele devenirii
fiinþei umane, deci ºi a receptorului de artã/a
cititorului de literaturã. Astfel se stabileºte cã
principiul prioritãþii receptorului nu este unul de
ideologie a educaþiei sau de ordinul convenþiei
sociale, conform cãruia prioritatea ar fi obþinutã
prin consens social, din exteriorul operei ºi al
receptorului ei, ci prioritatea receptorului de artã
reprezintã calitatea iminentã a operei ºi a receptorului, ultimul fiind al doilea subiect creator al
operei, care o creeazã continuu, creîndu-se continuu pe sine.
Realitãþile cunoaºterii, ale gîndirii ºi percepþiei artistice, la dezvãluirea esenþei cãrora un aport
substanþial îl aduce concepþia esteticã a lui ªt. Lupaºcu, revendicã un nou concept de instruire ºi
formare literarã ºi lectoralã în anii de ºcolaritate
(9), concept care ar aborda opera literarã ca pe o
unitate a sensului ºi interpretãrii, din care genereazã valoarea imanentã, înscrisã, a operei, ºi
valoarea in actu, cea produsã de activitatea lectorului care recepteazã/ interpreteazã opera literarã.
Cãci cunoaºterea artisticã, fiind esenþialã fiinþei
umane, creeazã continuu obiectul cunoaºterii, ca ºi
subiectul acesteia.
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A scrie un poem, afirmã Durrell, e ca ºi cum
ai încerca sã prinzi o ºopîrlã fãrã sã-i rupi coada. Ca
unul care a rãmas de nenumãrate ori cu coada în
mînã, mãrturisesc cã a scrie despre poezie este
echivalent cu a încerca sã recompui, dupã coada
abandonatã, imaginea ºopîrlei, procesul socotindu-se
încheiat doar atunci cînd noua ºopîrlã, crescutã din
coada alteia, vechi, la un moment dat o zbugheºte în
tufiºuri. ªi, pentru a da o culoare localã acestui
simbolism tîrîtor, citez din Poetul lui Grigore Vieru
strofa cu pricina: El e chiar o ºopîrlã/ Cu-a sa
alcãtuinþã!/ Sã-ºi lase poate coada,/ Dar nu ºi-a sa
fiinþã.
Coada, dupa mine, înseamnã mai mult decît
un atavism, înseamnã tradiþia (ºi mã gîndesc în
primul rînd la definiþia datã de Durrell). Avantajul
poetului faþã de individul biologic este cã sã-ºi lase
poate coada de mai multe ori, de fiecare datã altoindu-ºi fiinþa pe una nouã (?!), abandonatã de altul
acum o sutã de ani, care la rîndu-i se altoise pe una
(nouã?!), abandonatã de-un al treilea acum un mileniu, care la rîndu-i... º.a.m.d., toate aceste altoiri ºi
abandonãri întîmplîndu-se într-un prezent etern ºi
confirmîndu-i cititorului pasionat cã întreaga literaturã europeanã de la Homer ºi, în cuprinsul ei,
întreaga literaturã a þãrii tale au o existenþã simultanã
ºi alcãtuiesc o ordine simultanã (T.S.Eliot). În ultimã
instanþã, coada aleasã (provizoriu sau, dupã un
numãr oarecare de încercãri, definitiv) e doar un semn
de apartenenþã voitã la o subspecie anume (la fel cum
sufixul ism e un indiciu pentru poeticieni cã e vorba
de un anume curent literar, abia rãdãcina cuvîntului
 futur, dada, sãmãnãtor, avangard etc. 
descoperindu-i identitatea); problema e sã þi-o asimilezi într-o aºa mãsurã încît sã devinã contemporanã fiinþei tale fãrã a-ºi pierde memoria existenþei anterioare. Iarãºi de la T.S.Eliot citire: Poeþii
imaturi imitã, cei maturi furã; poeþii slabi desfigureazã
ceea ce iau, iar cei buni îl transformã în ceva mai bun
sau cel puþin diferit. Poetul bun îºi contopeºte furtul
într-un întreg al sentimentului care este unic, total

diferit de acela de unde a fost rupt. Pericolul unui
atare furt nu e cã ar fi recognoscibil ºi taxat ca atare
 plagiat , ci cã s-ar putea transforma, la un moment dat, în... parodie (vezi cazul volumului
Levantul, considerat de poetul Cezar Ivãnescu o
piatrã tombalã a carierei lui Mircea Cãrtãrescu de
plagiator cel mult, în timp ce eruditul istoric literar
Ion Negoiþescu îl caracterizeazã drept o parodie purã
(...) mimatã critic, adãugînd cã autorul Levantul-ui
saltã deci uneori peste încercãrile mai vechilor
parodiºti autohtoni, un A.Mirea, un Topîrceanu, un
Al.O.Teodoreanu, dîndu-ne iluzia creaþiei majore.
Ceea ce Levantul ar fi fost, dacã parodia ar fi intrat
mai adînc decît limba ca atare, dacã autorul i-ar fi dat
o consistenþã structuralã, atacînd ºi genul epopeii în
sine). Revenind la oile, pardon  ºopîrlele noastre
autohtone, sînt silit sã constat cã mai întotdeauna
coada de împrumut (de regulã a vreunui contemporan în vogã de peste Prut, Stãnescu, Sorescu,
Pãunescu, Dinescu º.a.) l-a stînjenit pe purtãtoru-i
(fiind cu cîteva numere mai mare, coada, se putea
altfel?!), conducîndu-l ea pe el ºi nu invers, iar întrun caz sau douã coada s-a vãzut separatã de purtãtor
graþie lamei de ghilotinã a cuvîntului plagiat. Or,
originalitatea începe acolo unde nu gãsim modele
imediate, ci mediate de o circumspecþie pe care o dã
cultura (Ioan Morar). Odatã pronunþat acest înfricoºãtor  pentru atîþia!  cuvînt (culturã), toate
bîiguielile despre poetul inspirat (de daimon sau de
muzã, în funcþie de caz), nãuc, frust, posedat, inconºtient, naiv, dãtãtor prin gropi ºi cãlcãtor prin strãchini, cititor în stele (la noi  de erou al muncii
socialiste) ºi necititor în cãrþi (pentru a nu se lãsa
influenþat!), cu opinii personale (citeºte  fanteziste) despre literaturã (proces literar, curente, mari
scriitori etc.), aruncãtor de fulgere cu ochii ºi mîncãtor
de jeratec cu gura, într-un cuvînt poetul pohet, ar
trebui sã se curme. Sigur, mitul romantic al creaþiei
(El are-un fel de arfã/ Cu strune luminoase/ Din raza
dimineþii/ ªi din strãbune oase// ªi-o mîngîie-n iubire/
Cu degete ce-i sînger  recunoaºteþi Poetul lui
Grigore Vieru?!) e sublim, dar absolut ineficient. În
epoca postmodernã a calculatorului (un (alt) fel de
artã), opþiunea lui Valéry pentru o operã slabã, dar
creatã sub control lucid în defavoarea capodoperei pe
care-ar produce-o favorizat de transã, nu mai
ºocheazã pe nimeni. Fiindcã nimeni nu mai face
poezii ca gãina ouã.
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ªi atunci cum?
Iatã întrebarea! Dacã s-a întîmplat, în literatura
românã dintre Nistru ºi Prut, o schimbare la faþã în
ultimii ani, aceasta se datoreazã în primul rînd schimbãrii radicale a întrebãrii Ce? (definitorie pentru
toate generaþiile postbelice) în Cum? (marota optzeciºtilor basarabeni; prima generaþie Cum?-secade?), adicã întrebarea pusã lumii (metamorfozînduse) într-o interogare asupra scrisului (Roland Barthes). Cei care au circulat decenii în ºir pe ºinele late
ale întrebãrii Ce? (ºine pe care se deplasa întreaga
literaturã sovieticã multinaþionalã) privesc cu
suspiciune la cei care circulã pe ºinele înguste (europene) ale întrebãrii Cum?  trecerea lor de la o
metodã la alta e mai dificilã decît trecerea trenului din
Ungheni spre Albiþa. Pentru a fi mai explicit, prezint
un portret-robot al poetului lui Ce?: acesta scrie
tematic, cu subiect, la moment(-ul istoric), didacticpovãþuitor, patetic, pe înþelesul cititorului, uºor de
clasificat (e victima sigurã a alcãtuitorilor de manuale
ºcolare ºi de crestomaþii tematice), utilizînd limbajul
ca mijloc de comunicare ºi nu ca scop în sine (sigur,
e nevoie sã distingem ºi aici marfarele de elegantele
trenuri de pasageri), avînd un punct de destinaþie
precis, extravertit, sculptural (dintr-o bucatã), frust,
rectiliniu, mimetic, evoluþionist (de la plug la cosmodrom), extensiv, avîndu-ºi motivaþia în afara
scrisului propriu-zis. Este de neînlocuit în societãþile
colectiviste pentru a exprima supremaþia lui Noi
asupra eu-lui. La polul opus (fãrã a se defini, totuºi,
în raport cu poetul lui Ce?), poetul lui Cum? e
introvertit, mozaical, decantat, intensiv, ludic, încercînd noi ºi diverse moduri de exprimare, utilizînd
limbajul ca scop în sine (Sfînt trup ºi hranã sieºi...),
livresc, mediat de culturã, transnaþional, elaborat
(marele G.Cãlinescu numea poezia formã goalã a
activitãþii intelectuale), centripet, incomprehensibil
decît în forma limbajului sãu (parcã pentru a ilustra
teza cãlinescianã  Ca sã se facã înþeleºi, poeþii se
joacã, fãcînd ca ºi nebunii, gestul comunicãrii fãrã sã
comunice în fond nimic decît nevoia fundamentalã a
sufletului uman de a prinde sensul lumii - poetul
clujean Ion Mureºan îºi intituleazã ultimul volum
Poemul care nu poate fi înþeles) ºi tocmai de aceea
suspect. Sigur cã nu existã nici un etalon în aur al
poetului lui Ce? sau al poetului lui Cum?, precum
ºi nici reprezentanþi pursînge ai primului sau ai celui
de-al doilea tip  trãim în epoca aliajelor.
Specificarea de mai sus (Ce?  Cum?) a
fost absolut inevitabilã, ea anticipînd cu mai bine de
jumãtate de secol (da, da, încã în 1937 G.Cãlinescu
a scris în cap.I al Curs-ului de poezie: Urmeazã deci
sã aflãm nu ce este poezia, ci cum este poezia)
polemica din presa chiºinãuianã a anilor 1990-92 
Artã cu tendinþã sau Artã pentru artã (de remar-
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cat, printre altele, cã poeþii angajaþi, porniþi sã
democratizeze prin cuvînt societatea, nu erau dispuºi
sã gãseascã în virtuala societate democraticã nici un
locuºor pentru partizanii autonomiei esteticului). ªi
cititorul, el cu cine-a votat? Retoricã întrebare, de
vreme ce toate generaþiile de la noi au fost crescute
în orizontul de aºteptare al lui Ce? (ºi mã întreb
dacã acest orizont n-a fost, într-o perioadã cînd era
ameninþatã însãºi fiinþa naþionalã, unul eminamente
securizant  astfel pentru noi Limba noastrã (text
paradigmatic pentru întreaga literaturã basarabeanã!)
este un poem sacru, un psalm, un Tatãl nostru, în
timp ce pentru E.Lovinescu nu-i decît o poezie
citabilã). De cîte perioade a cîte 40 de ani e nevoie
pentru ca turma purtatã prin pustiu (pustiu e un fel
de a zice: avem suficient cernoziom ºi geografic,
ºi spiritual) ºi hrãnitã cu mana Ce?-reascã sã punã
la un moment dat mîna pe instrumente ºi sã înveþe cum
se arã ºi se seamãnã?!
Ruptura de nivel care se produce sub ochii
noºtri (binevoitori sau întorºi pe dos) o datã cu apariþia
Timp-ului probabil, Cioburi-lor, Salonul-ui 33, Abia
tangibilul-ui, Personajul-ui în grãdina uitatã,
Falsul-ui Dimitrie º. a. (lista rãmîne deschisã) este
una ontologicã: poetul nu-ºi mai propune mîntuirea
eului colectiv (supradimensionat, fictiv, haotic,
dominat de instincte primare, dintre care cel de
turmã e hotãrîtor, schimbãtor de idoli ºi adorator de
chipuri cioplite), el încearcã recuperarea eului individual, biografic, biologic (dupã un Ev mediu al
mortificãrii simþurilor, redescoperirea trupului uman
în poezia optzecistã echivaleazã cu o micã Renaºtere
italianã), mic. De aceea nu se va mai vorbi în numele
lui Noi mare, ci doar în numele lui eu mic, care
suferã, face lecturi, vrea, izbuteºte, rateazã, sperã,
renunþã º.a.m.d. (=ºi aºa moare damnat). ªtiind nu
doar din cãrþi cã viaþa este o formaþiune a cãrei
probabilitate de apariþie tinde cãtre zero (Monod),
poezia-mi apare ca o revanºã  pe moment (amintiþivã de goetheanul Opreºte-te, clipã...)  a efemerului
asupra veºniciei, altfel spus, o reacþie antropocentricã (...) de recuperare a integralitãþii ºi coerenþei
fiinþei umane (Al.Muºina). Invenþia ei echivaleazã
cu invenþia penicilinei. De remarcat, în acest sens,
definiþia Ioanei Em. Petrescu: În lipsã de alt termen,
voi numi postmodernism modelul cultural care aspirã
spre o nouã sintezã, integrînd ºi depãºind criza
modernismului, într-o încercare de reabilitare (pe
baze dinamice însã) a categoriei individualului.
Indiferent de cum a fost botezatã (noul antropocentrism  Al.Muºina, psiheism  Cãlin Vlasie,
sociografie funcþionalã  D.Culcer), poezia eului mic
sublimeazã cotidianul din existenþa banalã de zi cu zi,
mai mult decît atît, sublimatul corosiv obþinut poate fi
utilizat ca dezinfectant al acestei existenþe banale  eu
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unul am scris poemul Ch-ãu cu senzaþia cã efectuez o
operaþie de deratizare a urbei ca membru al unei echipe
de salubritate. Tocmai de aceea nu am citat printre
formulele de mai sus pe cea mai uzualã  poezia cotidianului , socotind-o simplistã, chiar reducþionistã.
Dar nu e nimic nou în ea, se va revolta
românul imparþial, existã o întreagã tradiþie a poeþilor
blestemaþi, a celei mai negre boeme etc., de ce s-ar
numi noul antropocentrism sã zicem? E adevãrat,
poezia marginalului de mult a depãºit, cantitativ ºi
calitativ, poezia saloanelor, dar pînã ºi ea (sau mai ales
ea) a cãzut la un moment dat în retorism (Noi,
Dimitrie Stelaru, n-am cunoscut niciodatã fericirea
sunã la fel de somptuos ºi patetic ca un manifest regal); or, achiziþia cea mai preþioasã a poeziei eului
mic (sau, dacã vreþi, a sublimatului corosiv) este
ironia ºi autoironia. Aºadar, grea cãpãþîna ca litera
Q (cu bãrbuþã) sãrea sã anunþe cã îs!/ panglica
neagrã (de doliu)-a maºinii de scris. Iatã cîteva titluri
ale ultimului deceniu  Greutatea cernelii pe hîrtie,
Poeme de amor, Cîntece de trecut strada, Înnebunesc ºi-mi pare rãu, Comedia literaturii, Spãlîndu-mi ciorapii, Poemul care nu poate fi înþeles,
Puþin acriºoarã, sprînceana ºi, cu permisiunea dvs.,
Cel bãtut îl duce pe Cel nebãtut. ªi încã, titluri de
articole de program  Ostentaþie ºi ironie (Cristian
Moraru), Modelul Caragiale (Florin Iaru), O nouã
ºcoalã a lui Caragiale (Ion Simuþ) º.a. Un titlucapodoperã dã piesei sale poetul ºi dramaturgul Matei
Viºniec  Bine, mamã, dar ãºtia povestesc în actu
doi ce se-ntîmplã-n actu-ntîi!.
Evident, ãºtia (...) din actu doi sînt chiar
poeþii generaþiei 80, postmoderniºtii noºtri de la
Porþile Orientului. Prima generaþie care nu crede cã
literatura începe cu ea  supremul orgoliu al unui
strãlucit reprezentant al acesteia este sã afirme cã
literatura sfîrºeºte cu el (Cãci e ultimul poetic
însemnat din vacul cari/ va sã vie, scrie autoreferenþial Mircea Cãrtãrescu, în Cîntul al ªaptelea din
Levantul). Dar, precum afirmã H.Michaux, à écrire
on sexpose décidément à lexcès. Se pare cã decisiv
pentru lirica româneascã a fost actu ntîi (perioada
interbelicã), de vreme ce un Arghezi, un Bacovia (mai
puþin Barbu ºi cu totul sporadic Blaga) sînt mereu
aduºi în contemporaneitate, dialogul cu ei dînd
naºtere acelei poezii post-contemporane (Carlos
Busono) pe care propun s-o numim poezia de dupã
poezie. Ea este eminamente retroactivã, altfel spus
existenþa ei ne sileºte sã-i percepem într-o nouã
dimensiune pe adevãraþii noºtri clasici latini (A-BB-B), din care a ºi luat fiinþã vulgata poeziei
generaþiei 60, care, la rîndu-i, avea sã se dezbine în
limbajele neolatine ale generaþiei 80. În unele
cazuri poetul retroactiv nu se mulþumeºte sã-i
influenþeze pe înaintaºi, el îi... rescrie  Mircea

Cãrtãrescu pe Budai-Deleanu, Eminescu, Arghezi,
Bacovia, Blaga, Barbu, Stãnescu etc. (vezi poemul
O searã la operã sau volumul Levantul). Nu a
întîrziat sã aparã ºi suportul teoretic al unei atare
aventuri  vezi, de pildã, extraordinarul eseu al
regretatei Ioana Em. Petrescu De la citat la grefa
textualã (Caiete critice, nr.2/1990); iar limbajul
critic s-a îmbogãþit cu termeni de felul intertextualitate, paratextualitate, context, text în text,
inginerie textualã etc. Însuºi textul  unitate de
mãsurã a generaþiei 80, teoretizatã cu fervoare de
Gheorghe Iova, capul incontestabil al textualiºtilor
români, încã prin anii 70 (ce ghinion cã volumul sãu,
Texteiova, vede lumina tiparului abia în 1992!) 
devine asemeni pãpuºii ruseºti, a cãrei originalitate
constã în suma de calapoduri aranjate/organizate întro anumitã structurã sau, traducînd în limbaj critic:
Toate acestea sînt prinse în obiectiv (...) într-o
coerenþã care aparþine unui subiect fidel realitãþii
exterioare ºi deopotrivã fidel sieºi, realitãþii interioare (Simona Popescu). Nu polifonia stilisticã,
citatul, interpolarea, intertextualitatea, aluzia
culturalã, textul în text, eclectismul tematic ºi
cultural etc. individualizeazã poezia de dupã poezie
(Philippide, Barbu, Blaga nu sînt livreºti pînã-n
mãduva oaselor?!), ci metamorfozarea transplantului într-un organ propriu textului tãu. ªi, Doamne!
cît de eficientã s-a dovedit a fi poezia din actu ntîi
în calitatea ei de vaccin împotriva literaturii!!!
Aceasta a devenit pur ºi simplu nu a doua naturã, ci
prima a poetului retroactiv (în cãutarea formulei din
titlul articolului dat propuneam, în septembrie 1990,
termenul de poezia firescului livresc). Pentru ca
trecutul (sã nu) miroase urît inclusiv sau mai ales în
literaturã (Gh.Crãciun), el trebuie actualizat, rescris
(de la acelaºi Gh.Crãciun citire: nu se poate scrie
literaturã decît cu ºi prin literaturã, pornind de la
literaturã ºi întorcîndu-te la ea), asumat critic (vezi
ciclul Ediþia criticã din Ruleta ruseascã de Ion
Stratan; nu-mi pot refuza plãcerea de a recita o
mostrã: Pe bãnci de lemn, în scunda tavernã mohorîtã/ Unde pãtrunde ziua printre fereºti murdare//
Stãteam cu Florin ºi Traian. Poeþi în devenire/ Cu silã
de bãuturã, cu silã de femei, cu silã/ de socialism).
Ar fi o mare greºealã sã se creadã cã achiziþiile
poeziei de dupã poezie  conºtiinþa parodicã a textului, conºtiinþa ironicã a realului, asumarea corporalitãþii umane, asumarea culturalã a civilizaþiei
postindustriale, însuºirea formelor panlingvistice ºi
transliterare ale neoavangardismului Europei anilor
1960-70, luciditatea elaborãrii textuale, enciclopedismul, eclectismul, conºtiinþa criticã, antimimetismul, democratizarea discursului, lucidul, textul (cu
toate derivaþiile posibile, de la pretext, context,
intertextualism la text în text), antropocen-
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trismul nemãrginit, retorica beat, psiheismul etc.
 nu i-a costat nimic pe autorii acesteia. Dimpotrivã!
Pentru nivelul general foarte înalt al poeziei scrise de
generaþia 80, de pe ambele maluri ale Prutului, s-a
plãtit cu... capodoperele individuale nescrise (ºaizeciºtii basarabeni pot oricînd ridica pe scut poemul
Fãptura mamei de Grigore Vieru, mã întreb ce i-am
putea contrapune noi, postmoderniºtii de la Porþile
Orientului? Ironia sorþii face, totuºi, ca un respectabil
critic tradiþionalist român sã nu ezite a numi capodopere cîteva texte din Portret de grup...), relaþia
poetului cu capodopera fiind cea a lui Miron cu
Frumoasa fãrã corp: Vecinic tinde a lui mînã/ Dupimaginea-i divinã/ Vrea s-o strîngã, s-o omoare,/ Dar
deºi de nuri e plinã/ Totuºi umbrã-i ca din soare
(poate totuºi e nevoie ca ºi Miron sã ajungã fãrã
corp pentru ca  din perspectiva timpului  generaþiile viitoare sã constate întrepãtrunderea, mariajul acestor doi). De altfel, nu-i exclus ca ele, capodoperele, sã fi fost retrase din circuitul literar  pentru
timpuri mai bune  la fel cum a fost retras din limbajul
criticilor de întîmpinare noþiunea de geniu, cu
toate derivatele-i posibile (punctul de rupturã e, dupã
mine, în rãspunsul dat de Valéry unui tînãr venit sã-i
cearã pãrerea despre compunerile sale versificate:
Dle, nu ai pic de talent; poate cã ai geniu, dar la aºa
ceva nu mã pricep. Rãmîne, însã, literatura propriuzisã (Capodopera a murit, trãiascã literatura!), acum
palpabilã ºi  pentru cei care ºtiu sã beneficieze de
avantajele societãþii postindustriale  familiarã ca un
obiect de uz casnic din ultima generaþie. Totul e sã
ºtii cum s-o porneºti (reacþii de tipul strugurii sînt
verzi! n-au întîrziat sã aparã; din pãcate, le multiplicã
chiar organul de presã al Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova: Am lecturat cu atenþie, de nenumãrate ori, versificãri de acest soi ºi m-au mirat de
fiecare datã maniera de exerciþiu ºi lipsa totalã de
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emotivitate ale acestor scriituri. Gãseºti în versurile
lor tot felul de elucubraþii verbale, expresii alambicate, sofisticãri inutile ºi o lipsã totalã a inefabilului
fior pe care þi-l provoacã lectura poeziei de valoare.
(...) Bine e cã intelectualii noºtri, dar ºi reprezentanþii
altor pãturi sociale, în majoritatea lor, rãmîn strãini
faþã de fenomenul postmodernist, LA, nr.l4/1997),
iar în timpul funcþionãrii sã nu-i ceri lucruri pentru
care nu e programatã. Fiindcã o carte de literaturã 
nu-i aºa?  se programeazã pentru un anume cititor
cu anumite lecturi. De cele mai multe ori codul e cifrat
în titlu: Critica iraþiunii pure sau Personajul din
poezie, alteori în subtitlu: Gesturi (Trilogia nimicului). Or, abia acum acest hypocrite lecteur devine
cu adevãrat mon semblable, mon frère.
***
Scriind acest eseu, am rãsfoit zeci ºi zeci de
cãrþi din biblioteca mea, unele de cãpãtîi, consultate
aproape zilnic, altele extrase din raft cu o ocazie
anume; în tot acest rãstimp m-a obsedat odiosul
personaj al romanului Numele trandafirului, cãlugãrul Jorge, cel care  pentru a proteja de curioºi
conþinutul unei cãrþi îi unge paginile cu otravã, ca
pînã la urmã tot el, cu mîinile sale descãrnate ºi delicate, sã sfîºie încet, în bucãþi ºi în fîºii, paginile
înmuiate ale manuscrisului, bãgîndu-ºi-le ghemotoace
în gurã ºi mestecîndu-le încet, ca ºi cînd ar fi mestecat
ostia sfîntã, ºi ar fi vrut s-o preschimbe în carne din
propria lui carne. El, Jorge, ºtie cã nu se poate citi
nepedepsit Cartea. Dar întotdeauna vor exista un
Venanzio, un Severino, care se vor lãcomi la ea
(devenind primele victime ale lecturii); abia apoi va
veni Guglielmo, cãrturarul pursînge, pentru a o rãsfoi
cu mãnuºi. Ei bine, mãnuºile sînt convenþia. Mi
le-am pus ori de cîte ori am citit/scris o carte, un text,
un eseu. Dar ºi astfel protejat, dupã ce întorc ultima
filã, mã grãbesc sã mã spãl pe mîini. De literaturã.
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Propriul succes poate fi asigurat
doar ajutîndu-i pe alþii sã se
dezvolte.

Harvey S. Firestone

Forme de instruire la matematicã

Împreunã, indivizii genereazã ºi discutã idei,
ajungînd la o gîndire care depãºeºte posibilitatea
unui singur individ.
/Costa/
Curriculumul ºcolar de matematicã reprezintã
instrumentul didactic principal ce descrie condiþiile
ºi criteriile învãþãrii active, orientate spre aplicarea
strategiilor participative care înseamnã un învãþãmînt
pentru fiecare; acesta realizeazã adaptarea condiþiilor
la preocupãrile, interesele ºi aptitudinile fiecãrui elev.
Învãþarea formativã urmãreºte înzestrarea elevului cu
un arsenal de capacitãþi necesare pentru a însuºi
matematica:
· perceperea rapidã a datelor;
· reprezentarea prin simboluri;
· transferul în situaþii noi;
· interpretarea teoriei;
· gîndirea simultanã;
· sesizarea esenþialului;
· concentrarea asupra problemei;
· operarea cu diferite niveluri de abstractizare;
· evaluarea.

Metodele didactice þin de latura executorie a
activitãþii de învãþare ºi au un caracter instrumental,
reprezentînd modalitatea practicã de informare,
interpretare ºi acþiune.
Implementarea metodelor de învãþare prin
colaborare creeazã un mediu propice gîndirii. Psihologul rus L.Vîgotski a demonstrat cã dezvoltarea
intelectualã þine atît de produsul proceselor interne,
cît ºi de cel al unor activitãþi externe, sociale, iar
gîndirea la nivel superior apare din relaþiile ºi dialogul
dintre oameni.
O formã eficientã de asigurare a învãþãrii interactive, ce le cultivã elevilor capacitãþi de conlucrare ºi comunicare, este lucrul în grup. Învãþarea
prin colaborare presupune urmãtoarele: fiecare membru al grupului participã activ, contribuind în mod
operativ la realizarea unei acþiuni efectuate în comun
ºi finisate cu un rezultat. În funcþie de obiectivul urmãrit de tehnicile
aplicate, elevii
pot fi repartizaþi
în echipe a cîte
doi, trei sau chiar
cincisprezece
membri, grupurile fiind fixe sau
mobile.
Pentru
eficientizarea
lucrului în echipã,
se recomandã:
Roman COPÃCEANU

Lidia BEZNIÞCHI

(lucrul în grup)
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DOCENDO DISCIMUS

1. Repartizarea sarcinilor sã fie efectuatã astfel
încît sã participe fiecare membru.
2. Încurajarea spiritului de echipã prin solicitarea
ajutorului reciproc.
3. Formarea unor grupuri eterogene.
4. Rotaþia rolurilor în grup.
5. Organizarea diferitelor activitãþi în cadrul
echipei.

Cea mai eficientã activitate în grup este consideratã instruirea reciprocã.
Vã propunem un exemplu de instruire reciprocã la matematicã, în clasa a X-a, la tema Funcþii
reale.
Clasa se împarte în patru grupuri, cãrora li se
distribuie sarcini concrete (vezi tabelul 1).
Tabelul 1.

Tabelul 2.

* 1)

numai pentru funcþii numerice, cu E Í R ºi F Í R

FORME DE INSTRUIRE LA MATEMATICÃ
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DOCENDO DISCIMUS

1. Arãtaþi cã funcþia f : R \ {}
1 → R \ {}
1 ,
f (x ) =

x +1
x −1

este injectivã;

2. Arãtaþi cã funcþia f : R → R ,
f ( x ) = ax

2

+ bx + c , a ≠ 0 nu este injectivã

3. Arãtaþi cã funcþia f : R → R ,

f ( x) = x × x este surjectivã

4. Arãtaþi cã funcþia f : R → R ,

f ( x) = x 2 + x + 1 nu este surjectivã
5. Utilizînd procedeul grafic, stabiliþi dacã urmãtoarea funcþie este injectivã sau surjectivã:

 − x + 2, x ≥ 2;

f : R → R , f(x) = 

 − 2x + 4, x < 2

6. Arãtaþi bijectivitatea funcþiei,

f : R \ {}
1 → R \ {}
1 , f ( x) =

1 − 2x
x +1

Determinaþi funcþia inversã ei.
Timp de realizare: 35 min.
Rezultatele vor fi inscripþionate pe planºe,
expuse ulterior pe tablã (fiecare grup îndeplineºte
aceeaºi sarcinã).
La semnalul profesorului, grupurile de elevi
fac turul clasei pentru a examina ºi a discuta rezultatele colegilor, luînd notiþe, fãcînd comentarii,
operînd corectãri. În cele din urmã, ele revin pentru
a-ºi revedea ºi a-ºi evalua rezultatele prin comparaþie
cu celelalte, discutînd comentariile colegilor, acceptînd sau respingînd anumite pãreri. Profesorul va
finaliza lecþia printr-un rezumat de rigoare (tehnica
descrisã poartã denumirea de Turul galeriei).
Practica didacticã a demonstrat cã activitãþii
în grup îi este caracteristicã, în mod deosebit, colaborarea nemijlocitã dintre elevi, aceºtia devenind
subiecþi activi ai procesului de autoinstruire, ceea ce
schimbã radical în viziunea lor esenþa ºi importanþa
activitãþii de învãþare.
REPERE BIBLIOGRAFICE:
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Sarcinile propuse sînt realizate timp de 10
minute. Apoi un elev din fiecare grup face o prezentare (5 min.), axîndu-ºi comentariul, în special, pe
punctul 3 din fiºa de sarcini, în urmãtoarea ordine:
· funcþia injectivã ºi criteriile de determinare a
injectivitãþii unei funcþii date;
· funcþia surjectivã ºi criteriile de determinare
a surjectivitãþii unei funcþii date;
· funcþia bijectivã ºi criteriile de determinare a
bijectivitãþii unei funcþii date;
· funcþia inversabilã ºi algoritmul de determinare a funcþiei inverse a unei funcþii inversabile.
Lucrul în grup constituie o nouã relaþie dintre
profesor ºi elevi, care constã în:
· repoziþionarea rolului ºi statutului elevului în
procesul de predare-învãþare;
· redimensionarea funcþiilor ºi statutului profesorului.
Astfel, în cadrul lecþiilor tradiþionale, profesorul trece din categoria furnizorului de idei în cea
de organizator, moderator ºi facilitator al activitãþii
de învãþare a elevilor.
Acþiunile lui sînt orientate spre:
· enunþarea obiectivelor;
· formarea grupurilor;
· repartizarea sarcinilor;
· monitorizarea activitãþii;
· participarea la munca efectuatã în grup, fãrã
a-ºi impune pãrerea;
· evaluarea rezultatelor activitãþii în grup.
Tabelul de sintezã a criteriilor de determinare
a faptului dacã o funcþie este sau nu injectivã, surjectivã, bijectivã sau inversabilã vine sã încheie
activitatea în comun a elevilor ºi a profesorului (vezi
tabelul 2). Tot aici putem folosi tenica SINELG (vezi
Didactica Pro..., nr. 3).
Tabelul dat serveºte drept suport teoretic
pentru activitãþile practice de tipul:
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Stiluri de instruire

Nicolae CREÞU

Unul din principiile fundamentale ale Curriculumului pentru învãþãmîntul liceal stipuleazã cã elevii învaþã în stiluri diferite ºi în ritmuri diferite[2],
ei au niveluri diferite de dezvoltare a abilitãþilor ºi a motivaþiei. Conºtientizarea
acestui principiu determinã o schimbare majorã a modalitãþii de predare.
Sarcina oricãrui profesor este de a forma elevilor sãi abilitãþi de
utilizare independentã a cunoºtinþelor, a deprinderilor dobîndite la ore ºi
a-i motiva pentru autoinstruirea continuã. Ca rezultat al procesului de
instruire, în mod ideal, elevul este cel care trebuie sã fie capabil sã-ºi fixeze
obiectivele, sã înveþe, sã aplice ºi sã-ºi evalueze propriile performanþe, fãrã
supervizarea profesorului.
Modelul Leadership-ului
situaþional conceput de P.Hersey ºi
K.Blanchard descrie cu lux de amãnunte ºi în profunzime procesul de
conducere, în multe privinþe similar celui de predare/învãþare [1].
Aceºti cercetãtori au descris patru stiluri principale de predare,
derivate dintr-o clasificare a comportamentului unui lider de grup în
funcþie de doi parametri:
 centrarea pe realizarea sarcinilor, pe competenþele ºi performanþele elevilor;
 centrarea pe relaþiile umane, pe motivaþia ºi angajamentul elevilor [3].
În conformitate cu aceºti parametri, stilurile
de predare se constituie în urmãtorul grafic:
Fiind prezentate în funcþie de gradul de libertate pe care îl oferã elevului, aceste stiluri formeazã urmãtoarea grilã:

Din punctul de vedere al distribuþiei în spaþiu, stilurile pot fi prezentate ºi schematic:

Fiecare dintre stilurile de predare poate fi descris printr-un ºir de indicatori ce relevã comportamentul
profesorului (aceºtia sînt prezentaþi în tabel):

Nu existã stil de predare bun sau rãu, dar sînt situaþii în care un stil sau altul este folosit adecvat sau
neadecvat. La realizarea obiectivelor disciplinei predate, profesorul este nevoit sã utilizeze toate stilurile, acestea
însã trebuie sã fie pertinente gradului de competenþã ºi motivãrii fiecãrui grup de elevi. Astfel:
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Astfel, procesul de predare devine un sistem complex de acþiuni ºi comportamente.
Sarcina de bazã a profesorului la realizarea unui obiectiv este schimbarea stilului de predare de la
direcþionare spre monitorizare, de la monitorizare spre facilitare ºi de la facilitare spre delegare.
Competenþã
1. Posedã cunoºtinþele necesare pentru realizarea
sarcinii
1 2 3 4
2. Are experienþã în realizarea unor sarcini similare
1 2 3 4
3. Posedã abilitãþile necesare pentru realizarea sarcinii
1 2 3 4
4. Realizeazã sarcini similare în mod independent
1 2 3 4
5. Realizeazã întotdeauna sarcinile la timp 1 2 3 4
Motivaþie
1. Este sigur de forþele proprii
1 2 3 4
2. Doreºte sã se implice în realizarea sarcinii 1 2 3 4
3. Este motivat
1 2 3 4
4. Doreºte sã-ºi asume responsabilitatea
1 2 3 4
5. Doreºte sã comunice progresul obþinut 1 2 3 4
· Calculaþi suma pentru gradul de competenþã
· Calculaþi suma pentru gradul de motivare
· Transferaþi scorurile în tabelul de mai jos:

___
___

REPERE BIBLIOGRAFICE:

1. Hersey, P.; Blanchard, H. Kenneth; Dewey, J., Management of Organizational Behavior. Utilizing Human Resourses,
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Profesorul tinde sã realizeze un obiectiv prin
utilizarea stilului de direcþionare sau de monitorizare
ºi, de obicei, întîmpinã dificultãþi atunci cînd e nevoie
doar sã sprijine elevul ori sã-i delege acestuia realizarea sarcinii menþionate în obiectiv.
Utilizarea stilului de delegare serveºte drept
indicator fundamental în realizarea obiectivelor.
Procesul de transferare a responsabilitãþii pentru
învãþare de la profesor la elev are ca rezultat dezvoltarea abilitãþilor de autoinstruire ºi educarea responsabilitãþii pentru propria învãþare  obiective de
importanþã majorã în procesul de instruire.
În baza modelului descris, propunem un instrument facil pentru determinarea gradului de competenþã ºi motivare a întregului grup de elevi sau a
unor elevi în parte.
Apreciaþi pe scara de 4 puncte (1 - foarte puþin,
2  puþin, 3  suficient, 4  foarte bine) cele 5 dimensiuni ale competenþei ºi 5 dimensiuni ale motivaþiei
elevului care urmeazã sã îndeplineascã sarcina.
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Clustering:

Serghei LÎSENCO

tehnicã graficã de dezvoltare a gîndirii critice

Indicii unei activitãþi mintale superioare bine
dezvoltate sînt urmãtorii: capacitatea de a sistematiza
informaþia, de a stabili conexiuni interne ºi externe
dintre diverse fenomene ºi obiecte, de a efectua
clasificãri etc.
Atunci cînd elevilor li se propune sã realizeze
astfel de activitãþi, ei pot avea stãri de neîncredere în
propriile puteri, fapt ce conduce la minimizarea
interesului ºi, implicit, a activismului acestora. Mulþi
dintre profesori, vãzînd nesiguranþa ºi confuzia elevilor, încearcã sã-i susþinã, propunîndu-le sã realizeze
împreunã sarcina datã. Elevii acceptã cu plãcere
ajutorul profesorului, dar, totodatã, transpun pe neobservate greul activitãþii pe umerii lui, luînd o poziþie
comodã, care nu solicitã eforturi ºi concentrare maximã. Ce obþinem în final? Aparent, o sarcinã bine
realizatã, dar care, în esenþã, este departe de scopurile
unei instruiri dezvoltative. Dupã pãrerea noastrã,
tehnica propusã permite organizarea activitãþii de
sistematizare a cunoºtinþelor în mod captivant, cu
discuþii interesante ce permit conºtientizarea diferitelor
conexiuni dintre obiectele ºi fenomenele studiate.
Sã meditãm puþin asupra unor lucruri care ne
sînt foarte familiare: Cine este profesorul? Ce roluri
este nevoit sã joace? Uneori profesorul este prieten,
alteori  bonã sau controlor exigent. El poate fi
predicator sau bufon, judecãtor sau
psihoterapeut, mentor sau dresor. În
relaþiile cu pãrinþii ºi copiii, cu managerii ºi colegii, el îºi schimbã
mãºtile ºi costumele, rãmînînd,
cu toate acestea, profesor.
Analizînd spectrul de roluri
ale profesorului, psihologul Vladimir
Levi a creat urmãtoarea schemã:
Aceastã formã de clustering,
care este o metodã de brainstorming
neliniarã, permite sã reprezentãm
mai bine multilateralitatea meseriei
de profesor, oferindu-ne oportunitatea de a reflecta asupra rolului pe
care îl jucãm cel mai des. Evident,
putem fi de acord sau nu cu autorul
schemei date, putem gãsi atît argumente pro, cît ºi contra. Putem
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modifica acest clustering, dar este foarte greu sã
rãmînem indiferenþi. Or, aceasta este una din condiþiile necesare dezvoltãrii gîndirii.
Elaborarea clustering-ului presupune cîteva
etape care, indiferent de modul de realizare a acestuia, în grup sau individual, rãmîn neschimbate.
1. În timpul brainstorming-ului trebuie sã gãsim
cît mai multe noþiuni, asociaþii, obiecte, ce caracterizeazã fenomenul cercetat. Caracteristicile sînt
notate (este mai comodã înregistrarea fiecãrei
noþiuni pe fiºe separate).
2. În centrul unei foi scriem denumirea obiectului cercetat, iar în jurul lui înregistrãm caracteristicile determinate anterior, analizînd, totodatã,
raportul de intercondiþionare a acestora. Putem
facilita activitatea descrisã prin utilizarea fiºelor:
le mutãm pînã cînd acestea nu-ºi gãsesc poziþia
cea mai logicã ºi cea mai adecvatã.
3. Transcriem clustering-ul elaborat pe o altã
coalã de hîrtie, marcînd toate corelaþiile stabilite.
Cuvîntul englezesc clust se traduce ca ciorchine,
strugure. Clusterul a pãtruns în limbajul ºtiinþific o datã
cu dezvoltarea matematicii ºi a informaticii, ºtiinþe ce
necesitau clasificãri logice ºi exacte.
Procesul de elaborare a clusterului  clustering-ul  poate fi utilizat în mod eficient ºi la cercetarea unor fenomene din viaþa noastrã, ce nu pot fi
încadrate în vreun model matematic. Lipsa unor
legãturi concrete, bine determinate, lãrgeºte aria de
abordare a anumitor probleme prin discuþii care, la
rîndul lor, contribuie la o analizã în profunzime a
fenomenelor ºi obiectelor studiate.

Stimaþi cititori, dorim sã aflãm pãrerea Dvs. despre
aceastã tehnicã. La ce etapã a lecþiei poate fi utilizatã ea cu
maximã eficienþã?

Singura cale de a descoperi limitele
posibilului este sã pãºeºti peste
ele în imposibil.

Arthur C.Clarke

Tatiana CARTALEANU

Cinquain

Cinquain-ul este o poezie de formã fixã,
utilizatã în scopuri didactice atunci cînd se intenþioneazã a formula concis, dar plastic esenþa unui
fenomen, concept, a unei reguli sau definiþii. La fel
se numeºte ºi tehnica de elaborare a textului propriu,
inspirat dintr-un subiect luat în discuþie. Poezia,
alcãtuitã din cinci rînduri obligatorii (lucru intuit ºi
din denumire; în fr.cinque - cinci), va avea drept titlu
primul cuvînt al acesteia. Lãsînd o anumitã libertate
autorului, scrierea textului reclamã respectarea
urmãtorului model:
· un substantiv cu statut de titlu;
· douã adjective determinative pentru acel
substantiv;
· trei verbe, eventuale predicate ale acelui
substantiv-subiect;
· patru cuvinte semnificative, din orice clasã
morfologicã, ce încheagã într-o formulã imaginea
generalã;
· un substantiv echivalent cu primul (sinonim
sau metaforã), la nivel lexical sau intratextual, prin
mijlocirea celor patru cuvinte anterioare.

Cortina
Prãfuitã, monotonã,
Obosind ºi legãnîndu-se, cãzu.
Se auzeau doar aplauzele frunzelor uscate
Toamna.
Trebuie subliniat faptul cã, alãturi de aceste
componente obligatorii, autorul are dreptul sã utilizeze diverse instrumente gramaticale (articole, prepoziþii, conjuncþii, pronume).
Operaþiile mintale pe care le reclamã scrierea
cinquain-ului includ:
· nominalizarea  identificarea temei/subiectului scrierii;
· descrierea  atribuirea unor caracteristici prin
intermediul adjectivelor;
· generalizarea  prezentarea într-o formã sinteticã a imaginii plãsmuite.
Experienþa de aplicare a tehnicii ne permite sã
constatãm cã elevii pot sã scrie cinquain-uri cu diverse
ocazii, dupã cum foarte diferite pot fi ºi obiectivele
activitãþii didactice la care se proiecteazã elaborarea
poeziilor de acest tip. În continuare vom trece în
revistã etapele lecþiei-cadru ºi vom examina oportunitatea exerciþiului.
Orice lecþie, realizatã în cheia Programului
Lecturã ºi Scriere pentru Dezvoltarea Gîndirii
Critice (L.S.D.G.C.), se va structura pe trei etapecadru: evocare  realizare a sensului  reflecþie.
Activitatea instructivã de predare a cunoºtinþelor ºi
de formare a abilitãþilor se va construi pe evocarea
unor cunoºtinþe ºi pe actualizarea informaþiilor deja
asimilate, precum ºi pe experienþe proprii. Realizarea
sensului  etapã de descoperire a cunoºtinþelor ºi de
formare a abilitãþilor  este o investigaþie individualã
sau de grup, ghidatã doar de profesor. Reflecþia
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presupune revenirea repetatã la cunoºtinþele ºi abilitãþile formate.
Aplicarea tehnicii la etapa de evocare presupune cã elevii cunosc deja rigorile acestei formule
poetice ºi au exersat anterior scrierea cinquain-urilor.
(Nu putem exersa pentru prima datã tehnica la etapa
evocãrii.) Profesorul va propune sã se elaboreze un
asemenea text pentru a actualiza cunoºtinþele necesare, pentru a orienta interesul ºi atenþia elevilor spre
subiectul ce urmeazã a fi studiat.
De exemplu:
Dacã subiectul lecþiei este pastelul, elevii vor
avea la dispoziþie cîteva minute pentru a îmbrãca în
forma cinquain-ului ceea ce ºtiu ei despre pastel:
Pastelul
Clasic alecsandrian
Descrie, poetizînd ºi colorînd
O picturã verbalã a naturii Peisaj.
Eventual, scrierea poeziei respective putea fi
temã de acasã, evocarea realizîndu-se prin lectura
celor pregãtite, cu toate comentariile de rigoare ale
profesorului care va accentua momentele ce vãdesc
înþelegerea esenþei pastelului ca specie literarã.
Tot la etapa evocãrii, se poate recurge la
cinquain pentru crearea dominantei psihologice în
vederea elaborãrii unui text mai mare. Astfel, în
intenþia de a propune copiilor sã descrie ploaia de
toamnã, cinquain-ul ºi-ar putea asuma rolul de exerciþiu asociativ  acel exerciþiu prin care se exprimã
chintesenþa fenomenului ce urmeazã a fi descris.
Ploaia
Mãruntã ºi rece
Picurã, pãtrunde, rãzbate Nimic nu ne poate salva de sita ei Tristeþe.
Renunþînd la cinquain la etapa realizãrii sensului care presupune altfel de activitãþi, îl utilizãm mai
ales pentru reflecþie. Astfel elevul îºi va exprima întro formã netradiþionalã opinia-generalizare, va îmbrãca într-o hainã verbalã proprie esenþa unei imagini.
La finele analizei unui text, cinquain-ul ca
modalitate de a realiza reflecþia poate apãrea astfel:
Profesorul solicitã scrierea cinquain-ului, ai
cãrui parametri lexicali sînt strict determinaþi de
unitãþile de vocabular atestate în textul studiat  altfel
spus, elevii pot utiliza, în orice formã paradigmaticã
ºi în orice funcþie sintacticã, doar cuvintele întîlnite
în text. Bunãoarã, obiectivul operaþional în care þintim
prin acest exerciþiu este: Elevul va fi capabil sã
extragã cuvintele-cheie ale textului sau Elevul va fi
capabil sã rezume esenþa imaginii artistice a textului
studiat. Sã presupunem cã textul studiat este pastelul
Sfîrºit de toamnã de Vasile Alecsandri. Am analizat,
împreunã cu elevii, lexicul poeziei ºi am constatat din
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ce clase morfologice fac parte cuvintele-cheie ale
textului.
Pasul I
Exersînd aceastã formã de aplicare a tehnicii
pentru prima datã în clasa a V-a, am scris pe tablã, în
coloane, substantivele, adjectivele ºi verbele, pentru
ca procedura de selectare a unitãþilor utilizate în
poezie sã fie cît mai clarã:
Substantive:
Oaspeþi, casã, cocostîrc, rîndunicã, cuib, zi, cîrd,
cocor, zbor, dor, cîmpie, luncã, brumã, frunzã, aer,
creangã, iluzie, suflet, parte a lumii, ceruri, balauri,
poveste, nour, ger, soare, corb, vãzduh, iarnã, crivãþ,
vînt, horn, înfiorare, bou, cal, cîine, om, gînduri, foc.
Adjective:
Rãu, lung, jalnic, vesel, verde, trist, veºtezit,
ruginit, frumos, omenesc, negru, plin, iubit, grozav,
iernatic, croncãnitor.
Verbe:
A pãrãsi, a fugi, a se înºira, a pribegi, a urmãri,
a fi, a bate, a pãrea, a cãdea, a zbura, a se dezlipi, a
se ridica, a se ascunde, a trece, a scãdea, a veni, a
ºuiera, a rãspîndi, a rage, a rîncheza, a lãtra, a se
apropia.
Pasul II
Fiecare elev e liber sã-ºi aleagã, din toatã
gama de substantive oferite în text, unul de reper 
gãsind totodatã ºi echivalentul acestuia pentru rîndul
al cincilea al cinquain-ului. Variantele propuse au fost:
Iarnã  crivãþ, iluzii  dor, iluzii  gînduri,
casã  foc, nori  balauri, casã  cuib, cuib  casã,
frunze  iluzii, suflet  dor
Se trec în revistã (se scriu pe tablã) variantele,
respectînd, ca la brainstorming, interdicþia de a critica
ºi de a comenta.
Pasul III
Pentru primul substantiv selectat, elevul alege
douã adjective potrivite, neþinînd cont de faptul ce
substantiv anume este determinat de ele în text. La
aceastã etapã, se poate întîmpla ca unii elevi sã
renunþe la alegerea iniþialã, din cauza cã nu li se pare
potrivit nici unul din adjectivele existente. Atunci o
iau de la capãt - cautã o altã pereche de substantive
sau recurg la una din variantele de pe tablã.
Astfel, ni se oferã soluþii ca:
Iarna
Iarna
Frumoasã, dar lungã
Grozavã ºi rea
Frunzele
Triste, veºtezite

Nourii
Negri ºi grozavi

Omul
Ba vesel, ba trist
Trebuie sã acceptãm ºi situaþia în care elevul
îºi propune sã recurgã la procedeul repetiþiei  adicã
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sã utilizeze acelaºi cuvînt (adjectiv, verb) de douã sau
trei ori, în forme paradigmatice identice sau diferite:
Cîmpia/tristã-tristã ; Nourii/negri-negri
Pasul IV
Pentru fiecare elev devine clarã imaginea pe
care o construieºte, deoarece a trecut deja prin
operaþia de nominalizare ºi prin cea de descriere. Este
un pic mai greu sã aleagã din lista de verbe trei care
s-ar potrivi, toate, substantivului  obiect descris
iniþial. Le putem veni în ajutor copiilor prin analiza
prealabilã a verbelor, atrãgînd-le atenþia cã mai multe
dintre ele desemneazã miºcarea ºi cã acestea ar putea
fi aranjate într-o gradaþie sau enumeraþie, ba chiar
într-o antitezã. Elevii remarcã succesiunea faptelor:
a pãrãsi  a pribegi; a se dezlipi  a zbura  a cãdea;
opoziþia lor: a cãdea  a se ridica. Urmeazã discutarea
structurilor pe care le construiesc elevii:
Iarna
Iarna,
frumoasã, dar lungã
grozavã ºi rea,
s-apropie, vine, cade
s-apropie, vine ºi trece
Frunzele
triste, veºtezite
cad, cad, cad

Nourii
negri ºi grozavi
s-au ridicat, au scãzut, au
cãzut...

Omul
ba vesel, ba trist,
urmãreºte cum vine ºi trece ...

Pasul V
Dacã pînã la aceastã etapã esenþial era sã se selecteze cuvintele adecvate, am ajuns la procedura cea
mai complicatã - închegarea imaginii generale spre care
a fost orientatã formula poeticã. În toate cazurile cînd
ne vom sprijini pe un text, e bine sã le permitem elevilor a folosi un segment din poezie  ceea ce, însã, nu
poate deveni condiþie obligatorie, cu excepþia cazurilor
în care profesorul a enunþat-o iniþial  activitatea lor
axîndu-se pe selectarea acelui segment.
Segmentele pe care le-au excerptat elevii 
fiecare pentru tema sa  au fost: urmãrite de al nostru
jalnic dor; ca frumoasele iluzii dintr-un suflet omenesc; ca balauri din poveste, nouri negri.
Frunzele
triste, veºtezite
cad, cad, cad
ca frumoasele iluzii dintr-un suflet omenesc doruri.
Majoritatea elevilor au preferat sã alcãtuiascã
o expresie poeticã proprie, venind cu sugestii ca:

Nourii
negri ºi grozavi
s-au ridicat, au scãzut, au cãzut
în zbor lung de ceruri iernatice gînduri.
Pasul VI
Se revine asupra echivalentului din ultimul
rînd, ales la început. Procedura devine tot mai complicatã, întrucît elevii trebuie sã priveascã acum textul
ca un tot întreg, adunat, pas cu pas, din detalii separate. Ei au nevoie de puþin timp pentru a verifica
plauzibilitatea imaginii spre care au tins, pentru a
vedea dacã aceastã formulã concisã este într-adevãr
în consonanþã cu pastelul original.
Una din poeziile recunoscute ca reuºitã a fost:
Omul
Omul
ba vesel, ba trist,
ba vesel, ba trist,
urmãreºte zburînd ºi trecînd
urmãreºte cum vine ºi
norii-balauri ºi corbii iernatici trece
Iluzii.
cîrdul zilelor pline de
geruri.
Doruri.
Am insistat atît de mult asupra paºilor, deoarece pentru elevii de aceastã vîrstã este important sã
deprindã procesul dat; produsul va fi rezultatul
abilitãþii de a re-crea un text, prin propria viziune ºi
interpretare.
Dacã scrierea cinquain-urilor va fi inspiratã
din analiza unui text literar discutat, la verificare ne
vom documenta asupra preferinþelor ºi vom asculta
lucrãrile scrise într-o ordine anumitã.
Ca orice tehnicã de gîndire criticã, scrierea
cinquain-ului permite variaþii largi pe baza prototipului. De exemplu, profesorul poate impune restricþii de naturã lexicalã sau gramaticalã, în funcþie de un
obiectiv concret al lecþiei:
· Verbele sã fie utilizate la trei timpuri/aspecte
ale indicativului;
· Verbele sã fie întrebuinþate la diferite moduri
(personale ºi nepersonale);
· Adjectivele sã fie antonime;
· Versul al patrulea sã fie unitate frazeologicã
sau paremiologicã;
· Toate cuvintele sã înceapã cu aceeaºi literã sau
silabã.
Experienþa pe care am rezumat-o aici a fost
prima încercare de a-i familiariza pe elevi cu o tehnicã
riguroasã de elaborare a textului poetic. Am revenit
la ea sub alte forme, de fiecare datã creînd condiþii
propice descoperirii unei viziuni proprii asupra lumii.

CINQUAIN
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Veronica CREÞU

Ten easy strategies and
techniques to make your ESL
reading classroom successful!

This article will present some interesting and
useful strategies and techniques for teaching all four
skill areas that language learning is divided into:
reading, writing, listening, and speaking.
When students move from the primary grades
to the upper grades and beyond, they are expected to
read a greater variety of informational material such
as science or social studies text books, encyclopedias
or other reference materials, and a variety of other
information resources, including newspapers, magazines, and websites.
This focus on reading to learn, often called
content area reading, poses new challenges for
students and teachers. (Denise Nessel, 1999)
There might appear so many questions around
this topic: what can be done to avoid those boring
reading classes? How can I motivate my students to
come to Home-reading classes? Why do they not like
reading? Where are the problems?, etc.
For these reasons, its usually a struggle to
make content-area reading interesting and engaging.
Some teachers have students take turns reading the
text aloud and then pose questions to check their
understanding. Others read the text to the students,
explaining and discussing page by page. While these
practices ensure that all students read or hear the same
material and answer the same questions, they do not
necessarily result in good comprehension and concept
development.
Thus, here are 10 easy strategies and techniques
to make your ESL reading classroom successful!
These ten strategies help students read more
purposefully, think more carefully about vocabulary
and concepts, and make connections between what
they already know and what they are learning. When
teachers use these strategies consistently, over time,
students comprehension and thinking abilities will
increase, and theyll enjoy reading much more, too.
These strategies involve the use of activities
before, during and after reading that make informative
texts more accessible to students. Thought each
strategy is different, all aim to keep students interested
in the topic and actively involved in learning new
information in a foreign language.
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Note: Even though language learning is divided into four skill areas: listening, reading, writing
and speaking, the skills should not be treated in total
isolation of each other. Thus, although reading is the
focus of attention in the reading classroom, it should
always be supported by other skills.
ANTICIPATION GUIDES

An anticipation guide is a set of statements
concerning the topic students will be reading about.
Students read or either agree or disagree with each
statement before reading the assigned article. Some
of the statements are true and some are false, but the
correct answers arent clear cut. After discussing and
debating their ideas, students read to get more information. Then they review their initial responses,
revising them as needed. This strategy sparks lively
discussion in a foreign language, sharpens students
reasoning skills, and provides clear and compelling
purposes for reading informative text. It can be
applied at different levels. Even elementary grades
teachers can use it in their classes: reading, for
example, a fairy-tale, a short text, a description, a
poem, etc. University teachers might find this strategy
useful, too.
FACTS and INFERENCES

This strategy is used during reading to help
students build an awareness of how they process
information in a foreign language and understand the
differences between facts and inferences. After
reading a section of a text, students analyze what they
have just read and make a series of statements about
the text. Then they categorize the information as either
facts or inferences, using the text to substantiate their
choices. By using this strategy, students monitor their
comprehension and learn to read more purposefully
and thoughtfully. It works better in groups of 12-15
students. If there are more than 20 students, divide the
class into 2 teams.
KEY WORDS

Before reading informative text, students talk
about how several key words and terms relate to the
topic they are going to read about. As students discuss
the words, which come from the selection, they form
hypotheses about how the words are connected to the
topic. Then students read the material and revise their
thinking in the light of what they learned from the text.
This strategy sparks students curiosity about the
topic, stimulates good thinking, and provides clear
purposes for reading. Its easy to use, and fun, too.
KEY WORDS II

Before reading informative text, students
categorize key words and terms by speculating on
whether the items are related to the topic or not. The
hypotheses they form become their purpose for
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LIST.GROUP.LABEL

L.G.L. is a before-reading strategy in which
students examine a list of words taken from a text,
look for relationship among words, group the words
tentatively, and identify the unifying concept for the
groupings they create. Through the discussion and
manipulation of the words, students are better prepared to read the text as they have become familiar
with the words and have thought about the possible
relationships among them. This strategy helps students access background knowledge, stimulates their
thinking, and prepares them to read purposefully. It
works well with all levels, but better with groups of
students who study English for specific purposes, for
example: English for Lawyers, English for Doctors,
Business English, etc.
NEWS FLASH

News Flash  is a strategy that is used during
reading to summarize important ideas. The summary, in sentence form, must be exactly 20 words.
Students read several paragraphs and stop to summarize when they have read in twenty words. Then
they read several more paragraphs and revise their
summary to incorporate additional important ideas.
It allows students to focus on key information and
evaluate the relative importance of the various
points. Students also have a clear purpose and
enhanced motivation for reading. It helps and
instructs both: students and teachers, to clearly
express their own point of view in a specific number
of words in a foreign language.
READ.TALK.WRITE

As students read informative text, they pause
periodically, close the book, and restate what they
have learned from the text to a partner, then write
down what they learned. This strategy helps students
read more attentively, monitor their comprehension,
and explain the ideas in their own words. Once they
learn how to do this with a partner, they can do it when
they are studying independently. The basic steps are:
· READ, then close the book.
· TALK to a partner about you read.
· WRITE what you learned.
POSSIBLE SENTENCES

This pre-reading strategy can be used with both
narrative and expository texts. Students are given
several words from the selection and asked to write one
or more sentences that they think they will read in the
chapter, article or story. Then they read to find out
whether the author has used the words the same way
that they did. It is used to activate prior knowledge

before reading and to enhance comprehension. When
using it, students read with interest and purpose and are
actively involved before, during, and after reading.
STRIP STORY

Using either expository or narrative material,
students rearrange sentences or paragraphs that have
been mixed up. They discuss the order that they think
makes sense, then put the sentences or paragraphs in
that order. The key to this strategy is making sure that
students focus not on finding the correct order but
on the rationale they use to determine that order. It
helps build comprehension by giving students an
opportunity to understand how a text is constructed
and how the parts relate to one another. Students
writing abilities will also be strengthened as they are
given opportunities to think and reason as writers.
TEAM WEBBING

This is an after-reading strategy for reviewing
an informative text. When students have finished
reading and discussing the material, they work in
teams to create webs that show what theyve learned.
Each team creates its own web, then adds to each
other teams web in turn. When teams return to their
original webs, they review what has been added,
raising questions, revising, and elaborating on the
information. This strategy engages students in reviewing what they learned and stating it in their own
words. Its more motivating than traditional review
because it involves interesting ways of interacting
with and collaborating with teammates.
Conclusion:
Many teachers probably use these strategies
in their classes. But there are some very important
things to remember:
After you select one strategy and you teach the
lesson, evaluate it. Think about: What worked? What
could I change the next time I try this strategy? What
did my students do well? What could they do better?
How can I use this strategy in other content areas? etc.
Then plan other lessons using the same strategy with a variety of texts until you are comfortable
with it.
Then select another new strategy to learn and
use with your students. Try this one until it becomes
part of your teaching and then add another new one.
Continue the process until you have incorporated all
ten strategies into your teaching.
Good luck!
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reading. After they read the material, they discuss
their original responses, and revise them as needed.
This is a variation on the basic key word strategy and
is used for the same purposes: to arouse students
curiosity about the topic, to stimulate good thinking,
and to provide clear purposes for reading. This
variation can be used at any grade level, but its
especially appropriate in the lower grades or with
older children who are having difficulty reading.
(Joyce Graham Baltas, 1999)

Nu-l poþi învãþa pe un om ceva. Îl
poþi doar ajuta sã gãseascã acest
ceva în sine însuºi (în propria
persoanã).

Galileo

Rubricã susþinutã de conf. univ. dr. Sorin CRISTEA, Universitatea Bucureºti.

Postmodernismul/postmodernitatea în educaþie
Postmodernismul sau postmodernitatea în
educaþie desemneazã un model de abordare a activitãþii de formare-dezvoltare permanentã a personalitãþii, aplicabil într-o anumitã fazã de evoluþie a
teoriei pedagogice. Determinarea acestui model cu
valoare de paradigmã este condiþionatã din punct de
vedere istoric ºi axiomatic (vezi Piaget, J.,1970).
Din punct de vedere istoric, postmodernismul
poate fi identificat în interiorul etapei denumitã
convenþional postparadigmaticã, etapã caracterizatã
prin numeroase încercãri de rezolvare a conflictului
între douã tendinþe de abordare a educaþiei - psihologicã ºi sociologicã - în contextul evoluþiei pedagogiei în cadrul unor teorii generale cu conþinut specific, finalizate, în ultimã instanþã, prin fundamentarea principiilor curriculumului (vezi Tyler, R.,
1950), cu aplicarea ºi dezvoltarea lor în perspectiva
educaþiei permanente (vezi DHainaut, L., 1981).
Aceastã miºcare de (re)poziþionare a teoriei pedagogice corespunde evoluþiilor culturii postmoderne,
termen lansat în anii 1950, conceptualizat la mijlocul
anilor 1970 (ca proces simultan de diversificare ºi
unificare) ºi aplicat imediat în þãrile dezvoltate, la
nivel de politicã generalã de promovare a unor noi
valori favorabile individualizãrii educaþiei, apartenenþei ºi participãrii la viaþa comunitarã, libertãþii
de exprimare ºi creaþie (vezi Connor, S., 1999, pag.
11-30; Bîrzea, C., 1996, pag.724).
Din punct de vedere axiomatic, postmodernismul reprezintã o strategie de (re)analizã-(re)sintezã
a unui sistem de referinþã, angajatã prin acþiuni de tip
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genealogic (disociere, desprindere, dispersare) sau
analogic  impuls spre o capturare sinopticã (vezi
Connor, S., 1999, pag.7). În cazul educaþiei, reþinem
tendinþa de analizã separatã a componentelor sale
esenþiale (funcþii generale, structurã de bazã, context
extern ºi intern), dar ºi de sintezã realizabilã în
termeni de reflexivitate intensã ºi nediminuabilã.
Este o posibilã linie paradigmaticã situatã dincolo de
expresivitatea termenului de postmodernism, preluat
ºi vehiculat adesea în mod forþat ºi artificial, mai mult
ca un semn exterior de violenþã conceptualã.
Ca model cultural, postmodernismul promoveazã o nouã modalitate de înþelegere a raportului
dintre cunoaºtere ºi experienþã, dintre teorie ºi practicã
la nivelul acþiunii umane. Postmodernismul consemneazã o rupturã faþã de modernism (care avea tendinþa
tratãrii separate a celor douã elemente de bazã ale
oricãrei acþiuni umane), dar ºi o continuitate, deoarece
realizarea unei sinteze între douã elemente disparate
presupune, în prealabil, stãpînirea ºi aprofundarea lor.
Educaþia postmodernã marcheazã astfel o tendinþã
integratoare, realizabilã între: teoria pedagogicã practica pedagogicã; teoria generalã a educaþiei - teoria
generalã a instruirii; predare-învãþare-evaluare; proiectare-realizare-dezvoltare (...), exprimatã uneori prin
formula tehnologia educaþiei/instruirii, angajatã, în
sens epistemologic ºi metodologic, la nivelul teoriei
generale a curriculumului.
Cultura postmodernã construieºte forma cea
mai reprezentativã a relaþiei paradoxale dintre diversitate ºi unificare (idem, pag.30). Influenþa sa este

resimþitã, la nivelul noilor ºtiinþe sociale rezultate din
interpenetrarea disciplinelor nu numai la nivel central, ci ºi periferic, între subdomenii, contribuind însã
la consolidarea nucleului epistemic tare al fiecãrei
ºtiinþe aflatã la originea acestui demers inovator (vezi
Dogan, M., Pahre, R., 1997). Este o ipotezã epistemologicã aplicabilã ºi în cazul ºtiinþelor pedagogice prezentate uneori ºi sub denumirea de noile
ºtiinþe ale educaþiei (vezi Lerbet, G., 1995). Dezvoltarea lor în variante diversificate prin aportul special
al psihologilor, sociologilor, filozofilor, antropologilor (...) poate fi legitimatã ºtiinþific ºi validatã social doar în mãsura respectãrii integrale a cadrului
unificator existent la nivelul fundamentelor pedagogiei, a teoriei generale a educaþiei ºi instruirii.
Noile abordãri ale educaþiei nu pot neglija
ideile principale promovate, în ultimele decenii, de
teoria socialã a gîndirii postmoderne: a) renunþarea
la naraþiunile centralizatoare ºi generalizatoare (considerate surse de totalitarism), evitînd însã destabilizarea structurilor cunoaºterii prin apelul la o
sintezã maximã, la un proces continuu de complexificare, de valorificare a conceptelor de bazã ale
domeniului; b) multiplicarea stilurilor, ca replicã datã
modernismului (caracterizat prin stil unic) ºi soluþie
pentru rezolvarea unor antinomii apãrute în societatea
postindustrialã/informatizatã între tendinþa de: transformare - stabilizare; omogenitate - eterogenitate;
hegemonie a ºtiinþei - interferenþã a altui limbaj
referenþial; promovare - renunþare la fundamentele
filozofice; acceptare - respingere a utopiei; c) valorificarea codurilor favorabile comunicãrii (o formã
de schimb): de la cel represiv (n.n. tipic educaþiei
tradiþionale) spre cel reproductiv (n.n. tipic educaþiei
moderne) ºi creativ (n.n. tipic educaþiei postmoderne), într-un spaþiu deschis în sens formal, nonformal
ºi informal (vezi: Lyotard, J.-Fr., 1979, 1991;
Jameson, Fr., 1984, 1985; Baudrillard, J., 1973,
1974,1976- apud Connor, S., 1999).
Postmodernitatea în educaþie, consemnatã ca
etapã în evoluþia ºtiinþelor pedagogice ºi ca paradigmã
necesarã pentru integrarea unor realitãþi formative tot
mai diversificate, valorificã modelul cultural prezentat anterior prin: a) stabilizarea conceptelor pedagogice fundamentale în contextul mobilitãþii descentrate ºi intensive a informaþiei ºi a reþelelor sale de
comunicare proprii unei societãþi postindustriale;
b) recunoaºterea diversitãþii opiniilor ºi intereselor
pedagogice multiplicate stilistic la scarã globalã care
solicitã crearea unui cadru comun de consimþire
teoreticã ºi metodologicã, terapeutic ºi normativ în
raport cu mulþumirea de sine radioasã a pragmatismului local (Connor, S., 1999, pag.342, 343);
c) afirmarea direcþiilor majore de evoluþie a ºtiinþelor
pedagogice pe termen mediu ºi lung din perspectiva

proiectãrii curriculare a educaþiei/instruirii, în contextul: educaþiei permanente, autoeducaþiei, valorificãrii
depline a educabilitãþii.
Analiza postmodernitãþii educaþiei este mai
puþin exersatã la nivel sistematic în comparaþie cu alte
domenii ale culturii - de exemplu, Steven Connor face
referinþe speciale la teoria socialã ºi juridicã, arhitecturã ºi arte vizuale, literaturã, teatru, muzicã, dans,
film, creaþie TV ºi video, muzicã rock, modã, feminism,
eticã, ecologie, nu însã ºi la educaþie ºi instruire (vezi
Connor, S., 1999). Chiar dicþionarele enciclopedice de
specialitate nu prezintã postmodernitatea ca o categorie
distinctã, ci doar ca o referinþã în interiorul altor
concepte (educaþie, adult) - vezi Dictionnaire encyclopèdique de léducation et de la formation, deuxième
edition, Editions Nathan, Paris, 1998.
Definirea conceptului pedagogic de postmodernitate/postmodernism în educaþie solicitã raportãri analogice la modelul cultural ºi etic de evoluþie a
societãþii. Modelul cultural al societãþii postindustriale/informatizate evidenþiazã cadrul unei noi
problematici pedagogice, exprimatã prin cîteva
provocãri ºi paradoxuri: a) adîncirea inegalitãþilor
sociale ºi economice asociate cu dezvoltarea tehnologiilor; b) potenþialul crescut al controlului social
inerent acestor tehnologii; c) dizolvarea unor semnificaþii într-o lume dominatã de reþele de comunicare;
d) expansiunea nevoii de criticã  eliberatoare, dar
ºi nihilistã (Lyon, D., 1998, vezi pag.91-94). Modelul
dezvoltat de eticã postmodernã delimiteazã acþiunea
educaþionalã la nivelul unor noi repere: a) ambivalenþa comportamentalã exprimatã ca scenã primarã,
situatã dincolo de toate aranjamentele sociale ulterioare  instituþii, reguli, îndatoriri raþionale; b) neîncadrarea fenomenelor morale (care formeazã dimensiunea cea mai profundã ºi extinsã a educaþiei) în
schema mijloace-scop; c) nesiguranþa eului moral în
context de ambivalenþã; d) varietatea atitudinilor
morale individuale (contestatã de etica modernã în
numele unor pretinse norme universale; e) existenþa
unei ordini raþionale, dar ºi iraþionale a coabitãrii
umane; f) responsabilitatea moralã pentru Celãlalt 
premisa oricãrei acþiuni pedagogice eficiente (vezi
Bauman, Z., 2000, pag. 15-20).
Conceptul de postmodernitate în educaþie
defineºte astfel capacitatea de proiectare a educaþiei
la nivelul integrator necesar între dimensiunea obiectivã a funcþiilor sale generale ºi dimensiunea subiectivã a finalitãþilor sale de sistem ºi de proces, care pot
fi realizate ºi dezvoltate în mod unitar ºi diversificat
în raport de spaþiul, timpul ºi stilul pedagogic (re)construit permanent, într-un context psihosocial intern ºi
extern, deschis, (auto)perfectibil.
Un model de analizã a educaþiei postmoderne
este cel elaborat special pentru constituirea unei
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societãþi pedagogice necesarã în condiþiile în care
ºcoala nu mai are monopolul instruirii (vezi Pourtois,
J.-P., Desmet, H., 1997; pag.40). Este un model ce
corespunde viziunii conceptului de cetate educativã, lansat de UNESCO încã din anii 1970, pentru
responsabilizarea pedagogicã a tuturor organizaþiilor
sociale ºi comunitãþilor umane (vezi Faure, E., ºi
colabor., 1974).
Modelul postmodernitãþii dezvoltã douã axe
de analizã a educaþiei exersate în mod diferit la nivelul
modernitãþii: axa raþionalitãþii acþiunii pedagogice
ºi axa integrãrii diferenþelor în cadrul acþiunilor
pedagogice (vezi Pourtois, J.-P., Desmet, H., 1997).
Axa raþionalitãþii acþiunii pedagogice are în vedere
raportul dintre obiectivitate ºi subiectivitate. Pe
traiectoria sa, paradigma modernitãþii pune accent pe
obiectivitate; paradigma postmodernitãþii pune accent pe corelaþia dintre obiectivitate ºi subiectivitate,
evidenþiind importanþa iniþiativei actorilor educaþiei.
Axa integrãrii diferenþelor în cadrul acþiunilor
pedagogice are în vedere explorarea posibilitãþilor
de constituire a situaþiilor pedagogice. Pe traiectoria
sa, paradigma modernitãþii pune accent pe contribuþia diferenþiatã a unor factori (educator, educaþie
intelectualã, educaþie formalã...); paradigma postmodernitãþii pune accent pe integrarea factorilor diferenþiaþi, prin cercetarea asemãnãrilor, a articulaþiilor
posibile, perfectibile în termeni de complexitate,
mediere, creaþie (idem, vezi pag.33-47).
Postmodernitatea oferã o nouã cale de dobîndire a identitãþii fiecãrei acþiuni pedagogice prin
paradigma celor 12 necesitãþi, desfãºurate la patru
niveluri de referinþã aflate în interdependenþã, pe
orizontala ºi verticala sistemului de educaþie/învãþãmînt (idem, pag.68):

Interpretarea acestei paradigme în perspectiva
reconstrucþiei acþiunii pedagogice eficiente permite
poziþionarea a patru tipuri de cerinþe sau necesitãþi,
identificabile la nivelul tabelului prezentat mai jos:
1) funcþionale, cu caracter obiectiv - vezi funcþiile
generale ale educaþiei (funcþia de bazã - formareadezvoltarea permanentã a personalitãþii, funcþiile
principale: culturalã, politicã, economicã);
2) teleologice, cu caracter subiectiv  vezi finalitãþile educaþiei (de sistem, de proces);
3) substanþiale, cu caracter obiectiv-subiectiv 
vezi conþinuturile generale ale educaþiei, determinate axiologic (valorile pedagogice, cu caracter
obiectiv), condiþionate de forma adoptatã, de
experienþa actorilor educaþiei (...);
4) contextuale, cu caracter obiectiv-subiectiv 
vezi calitatea sistemului de educaþie/învãtãmînt ºi
a procesului de învãþãmînt, exprimatã în termeni
obiectivi (spaþiul ºi timpul pedagogic de la nivelul
societãþii, familiei, comunitãþii locale, ºcolii,
clasei de elevi ...) ºi subiectivi (stilul educaþional
adoptat de societate, comunitate localã, familie,
profesor ...), prin forme organizate (formal,
nonformal) ºi influenþe spontane (educaþie informalã  vezi rolul cîmpului psihosocial, habitusului social ºi pedagogic ...).
Acest model a1 postmodernitãþii educaþiei
constituie o sursã de (re)construcþie continuã a factorilor
implicaþi în orice acþiune cu finalitate formativã. Evoluþia
lor de la condiþia de agenþi spre cea de actori ºi autori
ai educaþiei/instruirii (idem, vezi pag.306-310) marcheazã posibilitatea transformãrii educaþiei însãºi
dintr-un factor extern (situat alãturi de mediu) într-un
factor intern al (auto)dezvoltãrii personalitãþii umane
(vezi saltul de la educaþie la autoeducaþie).

Condiþia postmodernitãþii educaþiei este legitimatã la nivelul a douã repere: a) acþiunea pedagogicã ºi
b) procesul de reconsiderare a discursului specific ºtiinþelor pedagogice. Primul reper vizeazã standardul acþiunilor
comunicative, situat dincolo de raþionalitatea proceduralã proprie modernitãþii. Temeiurile sale sînt bazate pe
interacþiune ºi înþelegere, într-un nou echilibru cãutat pînã la nivelul praxisului comunicativ cotidian, oferit de
zona tot mai largã a educaþiei ºi instruirii informale (vezi Habermas, J., 2000, pag.9-25). Cel de-al doilea reper,
confirmã condiþia postmodernã a pedagogiei prin corelaþia dezvoltatã între cunoaºterea narativã ºi cea ºtiinþificã
(ºtiinþa educaþiei valorificînd arta educaþiei), între competenþa denotativã (de definire conceptualã) ºi cea
prescriptivã (de acþiune socialã), avînd drept criteriu de pertinenþã performativitatea înregistratã în învãþãmîntul
superior ºi în cercetare (vezi Lyotard, J.-Fr., 1993).
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Summary

The current edition of the review focuses on the impact of post modernity on the educational processes.
Post modernity promotes a new kind of understanding of the relation between knowledge and experience, theory and practice at the level of human acting.
In their articles our authors try to elucidate different aspects of this complex phenomenon. The column Curriculum Vitae offers a presentation of the Step by Step Program in
Moldova. In the column Rubicon Managerial, Gh. Girnet points out the specific aspects of
the relation of centralization and decentralization in educational area. In the article Institutionalization of education in a systemic vision, T. Cojocaru presents interesting points of view
concerning the increase of the educational process. The column Ponderosa Vox has as a guest
professor Sorin Cristea from University of Bucharest, who brings up the problem of basic concepts of pedagogy. In the column Quo vadis the reader will find an interview with dr. Diane
Larsen-Freeman. In the article Linguistic and educational standards at the foreign language
A. Gutu suggests, as a alternative project, standards of foreign language for gymnasium.
I. Margineanu presents some aspects of ethnocentrism, and V. Gorincioi offers suggestions to
educate democratic citizens. In the column Evenimente C.E.P.D. we present some information about recent events in Pro Didactica: a seminar for handbooks authors organized by Curriculum Development Program, which was facilitate by the international expert Xavier Roegiers
(Belgium) and a anniversary  The thousandth student of the Teacher Training Program.
The column Ex cathedra opens with an article written by S. Pavlicencu concerning to
the different shades of post modernity. Some ideas about post modernity is the article in which
I. Ciocan analyzes this concept throw reflecting the points of view of many sociologists, philosophers, economists, historians, etc. V. Paslaru presents in a very interesting manner the esthetic
conception of Stefan Lupascu. The reader will find out information about poetry and post
modernity in article written by Em. Galaicu-Paun. The column Docendo Discimus offers teaching materials presented by L. Beznitchi, R. Copaceanu, N. Cretu and S. Lisenco. In the column
Exercito, Ergo Sum the reader will find out information about application of Cinquain. For
English teachers, V. Cretu offers strategies and techniques to make ESL reading classroom successful. In the column Dictionar the reader will find the exhaustive explanation of the term
of post modernity.
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