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Spaþiul în care ne ducem traiul zi de zi, locul unde muncim, suferim, sîntem fericiþi pare a fi un tãrîm
excesiv de credinþã. Deºi lumea sec. XXI este tot mai evident certatã cu Dumnezeu, noi, aici, facem tot
mai des recurs la istorie, probabil tocmai pentru cã ea poartã mai mult sau mai puþin fãþiº urmele
dumnezeirii. O datã ce încercãm mereu sã revenim la El, e ºi firesc sã dãm ascultare Învãþãturii divine ºi
s-o realizãm cu puritate în cuget.
În acest context, nu rareori invocãm sufletul pledînd pentru purificarea lui, pãstrarea lui intactã ºi, nu
în ultimul rînd, pentru îngrijirea lui.
Ne-am permite o deviere, mai degrabã o provocare, care ne-ar ajuta sã rãspundem ce este sufletul ºi
cum grijim de el?...
Este imposibil de a da o definiþie exactã sufletului; definiþia este, oricum, o întreprindere intelectualã:
sufletul preferã imaginaþie. Dicþionarul totuºi defineºte sufletul ca o substanþã spiritualã de sine stãtãtoare,
independentã de corp, de origine divinã ºi nemuritoare, care dã viaþã omului.
Scopul acestui spirit nu este, probabil, de a ne da viaþã ºi de a rãmîne în stare embrionarã. Îºi are ºi el
legile sale care-i impun o dezvoltare ºi o creºtere spre a atinge culmile paradisului creºtin.
Privit din perspectiva tradiþionalistã, sufletul nu poate fi singur responsabil de dimensiunile unei
spiritualitãþi naþionale, deºi rãmîne marea piatrã de încercare a omenirii. Oricare ar fi atitudinea noastrã
faþã de creºtinism, nu avem dreptul moral sã-l neglijãm, nefãcînd nimic pentru creºterea sufletului, direct proporþionalã cu evoluþia fiecãruia dintre noi, a naþiunii ºi a umanitãþii, în ultimã instanþã.
Ce facem noi pentru a ne autoinstrui perpetuu ºi pentru toatã viaþa? În mare parte, lãsãm aceastã creºtere
pe seama ºcolii, atribuindu-i-o ca ceva firesc ºi de drept.
Mã tot întreb de la un timp încoace: 4-5 ani de facultate sînt suficienþi pentru a fi un bun profesor,
inginer, programator sau agronom timp de 25-30 de ani? Da, ar fi, de-ar sta clipa pe loc ºi nimic nu s-ar
schimba în jurul nostru. Însã într-o lume marcatã de contradicþiile inerente unei evoluþii cu un ritm fãrã
precedent, a pune la îndoialã nevoia de educaþie este un demers inutil. Societatea contemporanã ridicã
probleme de o complexitate sporitã, ceea ce determinã deplasarea accentului pe modalitatea în care trebuie
sã se realizeze acþiunea educaþionalã, pentru a ajuta omul zilelor noastre sã rãspundã problemelor cu care
se confruntã. Sînt destule argumente întru susþinerea ideii de progres, evoluþie, adaptare, mai nou 
managementul schimbãrii etc., noþiuni ce se impun nu doar pentru a le înþelege, ci ºi pentru a acþiona în
detrimentul imuabilului.
Învãþarea presupune a fi un proces continuu, care ne-ar asigura comportamentul, abilitãþile, cunoºtinþele
adecvate pentru a purta numele de Om ºi doar astfel nu vom fi puºi în situaþia de a-l cita pe Dante Alighieri:
Fãcuþi n-aþi fost ca sã trãiþi ca bestii
Ci sã-nsuºiþi cunoaºteri ºi virtuþi.
Dacã vom ignora procesul de formare a omului, de educaþie ºi autoinstruire, vom periclita trãsãturile
ºi experienþele proprii unei culturi... ºi vom invoca din nou sufletul care se dezvoltã concomitent cu
formarea noastrã spiritualã.
Cînd sufletul este neglijat, apar simptomatic obsesii, vicii, violenþa ºi sentimentul de neîmplinire.
Sîntem tentaþi, dar ºi datori, sã izolãm aceste simptome ºi sã le iradicãm, unul cîte unul, altfel riscãm
sã ni se spunã, cum s-a scris despre Goethe, o religiozitate fãrã religie sau ... creºtini fãrã suflet...
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Nadia CRISTEA

Argument

Cel ce poate  face, cel ce nu
poate  învaþã.

Bernard Shaw

Violeta DUMITRAªCU

Cu ºi pentru Dumneavoastrã

Cine sîntem ?

O echipã de profesioniºti, pregãtiþi pe parcursul
a trei ani la training-uri ºi stagii de cea mai înaltã
calitate atît în þarã, cît ºi peste hotare: Centrul Internaþional de Limbi moderne (Iaºi), Centrul de Dezvoltare Managerialã (Cluj), Centrul Internaþional de
Studii Pedagogice (Paris), Centrul Liderilor ªcolari Universitatea McGILL Montreal (Canada), Institutul
pentru o Societate Deschisã (Budapesta), Centrul

6

IMATON (Sankt-Petersburg), Centrul EIDOS, Centrul de Dezvoltare a Personalitãþii (Moscova).
Ce ºtim sã facem?

 training-uri deschise (inclusiv în teritoriu)
pentru cadrele didactice din republicã, menite sã
rãspundã unor imperative actuale de dezvoltare
profesionalã;
 cicluri de seminarii în probleme de eficientizare ºi optimizare a procesului educaþional;
 consultanþã psihopedagogicã (individualã ºi
de grup), oferitã beneficiarilor, în funcþie de
pregãtirea profesionalã ºi necesitãþi.
Realizãri:
_ 1996-1997: am organizat seminarii zonale în

care au fost antrenate circa 5000 de persoane;
_ 1996-1998: au fost pregãtiþi profesional pen-

CURRICULUM VITAE

tru activitate educaþionalã în zona lor de acoperire
peste 250 de profesori din cele 35 de centre
metodice ale C.E. PRO DIDACTICA;
_ 1998-1999: au fost implicaþi în cursurile de
perfecþionare circa 280 de cadre didactice ºi
psihologi ºcolari;
_ 1998-2000: au fost acordate aproximativ 200
de ore de consultanþã psihopedagogicã individualã ºi de grup;
_ 2000: au fost desfãºurate cursuri de perfecþionare
în care au fost angajaþi 544 de profesori ºcolari.
Originalitatea serviciilor noastre:
_ respectarea principiilor educaþiei pentru o

formarea sa, pentru dezvoltarea propriei autonomii
profesionale. Observãm cu satisfacþie cã aceastã nouã
trãsãturã favorizeazã, la rîndul ei, apariþia, într-un
numãr considerabil de ºcoli, a Comunitãþilor de
învãþare  fenomen important în consolidarea ºi
dezvoltarea oricãrei instituþii ce tinde sã ofere servicii
de calitate.
Împãrtãºim bucuria acestor realizãri cu echipa de
formatori din cadrul Programului, aducîndu-le sincere
mulþumiri pentru contribuþia lor la realizarea obiectivelor propuse, pentru profesionalism ºi creativitate,
pentru dinamism ºi pasiune.
Graþie minunaþilor noºtri colegi  profesori de
liceu ºi universitari, colaboratori ai Institutului de
ªtiinþe ale Educaþiei, specialiºti ai Ministerului
Învãþãmîntului  am reuºit sã elaborãm suporturi de
curs la peste 30 de subiecte de maxim interes pentru
fenomenul educaþional naþional.
Acest CV nu este altceva decît un mesaj adresat
Dumneavoastrã, stimaþi profesori, care ne ajutaþi sã
asigurãm vitalitatea Circuitului Dezvoltãrii!
Echipa PRO DIDACTICA vã invitã ºi în continuare sã colaboraþi la programele Centrului.
PRO DIDACTICA vã aºteaptã!

Beneficiile dvs.:

DESCOPERIRE

A U T O
DEZVOLTARE

ACTUALIZARE

CU ªI PENTRU DUMNEAVOASTRÃ
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societate deschisã;
_ abordarea holisticã a procesului de instruire,
cu centrare pe personalitatea elevului;
_ promovarea unui stil interactiv ºi flexibil de
formare;
_ focalizarea activitãþii de perfecþionare pe
aspectul aplicativ, pe formarea de capacitãþi;
_ realizarea follow-up-ului dupã modulul de
perfecþionare, prin vizite pe teren, ore demonstrative, interviuri, proiecte didactice etc.
Michael Fullan, renumitul teoretician al reformei
învãþãmîntului modern, afirmã în cartea sa Forþa
schimbãrii (1993), cã formarea profesorilor este
veriga cu cel mai mare potenþial de dezvoltare în
reforma educaþionalã, al cãrei rezultat final depinde
de faptul cum va fi soluþionatã problema în cauzã 
fie cã se va dezvolta învãþãmîntul ºi, respectiv,
întreaga societate, fie cã evoluþia acestora se va
tergiversa.
Postulatul de mai sus este unul dintre suporturile
filozofice pe care ºi-a construit strategia echipa PRO
DIDACTICA, demonstrînd abilitate în determinarea
ºi axarea procesului de perfecþionare a profesorilor
pe probleme de maximã actualitate ºi utilitate, în plinã
concordanþã cu cele ridicate ºi de reforma sistemului
educaþional din Republica Moldova.
Experienþa a trei ani de activitate în cadrul Programului Modernizarea Învãþãmîntului Umanist ne-a
convins cã reuºita lui s-a circumscris celor trei dimensiuni, necesare în egalã mãsurã: Proces, Relaþii, Rezultat, model pe care l-am preluat, punîndu-l ºi la baza
Programului Perfecþionarea Cadrelor Didactice.
Anume aceºti factori de importanþã incontestabilã
în procesul de formare continuã au contribuit la
sporirea numãrului de cursanþi care au trecut prin filiera
noastrã pînã la momentul actual  mai mult de 1000!
Am fost martori ºi susþinãtori ai procesului de
transformare a Domniilor lor. Este impresionant
faptul cã tot mai mulþi profesori apreciazã activitatea
de perfecþionare drept una de Culturã personalã! Or,
unul dintre obiectivele strategice ale programului este
centrat pe stimularea motivaþiei cursantului pentru

M-am convins, cã trebuie sã avem
mai multã încredere în cei ce învaþã,
decît în cei ce ordonã.

Sfîntul Augustin

Gabriel PALADE

Orizonturi manageriale

Colegiile ocupã un loc aparte în sistemul educaþional din Republica Moldova graþie unor factori
generaþi de perturbaþiile reformei educaþionale. Este
vorba de o anumitã ambiguitate apãrutã în urma
adoptãrii Legii învãþãmîntului prin care colegiile au
fost plasate pe prima treaptã a învãþãmîntului superior, fãrã a fi specificat mecanismul în cauzã. Marginalizarea vãditã a colegiilor se datoreazã ocupãrii
niºei tradiþionale a fostelor ºcoli tehnice de cãtre
ºcolile profesionale polivalente ºi neacceptãrii lor de
cãtre universitãþi (sau de întreaga societate) în calitate
de instituþii de învãþãmînt superior (fie ºi de scurtã
duratã). Nedorinþa forurilor de decizie de a pune
accentele necesare este evidentã în special în determinarea formei de organizare a colegiilor: dupã ºase
ani de la instituire acestea au rãmas cu posturi didactice ºi o finanþare la nivel de gimnaziu.
Prin cele expuse au fost conturate, deºi nu toate,
adversitãþile ce vin din exterior în învãþãmîntul superior de scurtã duratã. Însã nu mai puþin importantã este
ºi propria contribuþie a colegiilor la perpetuarea
stãrii existente de lucruri.
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Dupã pãrerea noastrã, impulsul interior spre
dezvoltarea, intensificarea ºi direcþionarea colegiilor
depinde în mod decisiv de calitatea managementului
în instituþiile date.
Chiar din start reproducem opinia lui S. Cristea,
cunoscut specialist în domeniu, care considerã ca
bazã teoreticã a managementului educaþiei valorificarea urmãtoarelor concepte pedagogice fundamentale:
 sistemul de educaþie;
 sistemul de învãþãmînt;
 structura sistemului de învãþãmînt;
 procesul de învãþãmînt;
 finalitãþile educaþiei;
 reforma educaþiei;
 proiectarea pedagogicã.
Aºadar, pentru a realiza aceste concepte managementul educaþional nu presupune o simplã administrare a unitãþii de învãþãmînt, cu funcþii ºi atribute
prestabilite, ci solicitã desfãºurarea unei serii de
activitãþi vizînd formularea clarã a obiectivelor
instruirii, crearea unor situaþii de învãþare adecvate,
elaborarea unor strategii de predare centrate pe
obiectivele instruirii, subsumate anumitor competenþe
finale clar definite, a unor tehnici de evaluare care sã
permitã pe parcurs reglarea procesului de învãþãmînt
ºi aprecierea corectã a rezultatelor obþinute.
Drept concepþie de ansamblu vom stabili, susþinuþi
de opinia autorilor Managementului educaþional
modern, cã eficienþa managementului va descinde din
respectarea principiilor:
 conducerii democratice ºi al centralismului;
 colegialitãþii;

 conducerii complexe ºi specializate;
 distribuirii raþionale a drepturilor;
 obligaþiilor ºi responsabilitãþii în conducere
(director, profesor, elev);
 umanismului;
 conexiunii inverse;
 dezvoltãrii ºi prosperãrii instituþiei conduse;
 eficientizãrii activitãþii ºi optimizãrii conducerii;
 promovãrii cadrelor de conducere competente;
 operativitãþii în conducere;
 deontologiei conducerii învãþãmîntului;
 implicãrii active (participative);
 motivaþiei factorilor angajaþi.
Studiind practica dirijãrii unitãþilor de învãþãmînt
din veriga abordatã, este lesne de constatat cã existã
un decalaj substanþial între acest fundament ºi cele
înfãptuite nemijlocit sub aspect managerial în instituþiile de învãþãmînt superior de scurtã duratã. Constatarea nu se face în detrimentul managerilor din colegii
care depun eforturi colosale pentru a menþine instituþia pe linia de plutire ºi a realiza treptat preconizãrile reformei educaþionale. Problema constã în
pregãtirea lor profesionalã care, de fapt, lipseºte,
fiindcã de la 1991 încoace aceºtia nu au fost antrenaþi
în activitãþi de perfecþionare, excepþie fiind doar
cursurile organizate de Centrul Educaþional PRO
DIDACTICA în anul 1999. Asemenea training-uri
sînt absolut necesare pentru sistematizarea ºi fundamentarea teoreticã a cunoºtinþelor ºi abilitãþilor
manageriale cãpãtate pe cale empiricã pentru a obþine
un randament optim al activitãþii manageriale, punctul
cel mai vulnerabil al cãreia este previziunea ºi planificarea sau, aplicînd limbajul de specialitate,
managementul strategic.
Teoria managementului susþine cã în activitatea
unei organizaþii o importanþã primordialã îi revine
formulãrii obiectivelor sau, mai bine zis, a strategiei
acesteia care include obiectivele de bazã, cãile de
realizare ºi resursele alocate.
De regulã, orizonturile strategice ale unei

instituþii de învãþãmînt superior de scurtã duratã nu
depãºesc perioada de un an, termen spre care este
orientatã ºi planificarea. Într-un fel, aceastã situaþie
îºi are explicaþia în urmãtoarele:
 resursele financiare ºi materiale sînt planificate ºi alocate instituþiilor pentru un an de zile,
or, nici un obiectiv important nu poate fi realizat
fãrã suport material ºi financiar;
 condiþiile de activitate ale colegiilor sînt destul
de schimbãtoare, fapt ce îngreuiazã trasarea ºi
atingerea unor obiective strategice;
 programele de dezvoltare strategicã a instituþiilor nu sînt solicitate de organele ierarhic
superioare, iar echipele manageriale nu au experienþa ºi cunoºtinþele necesare în domeniul planificãrii strategice conform teoriei managementului,
dar nici suficientã iniþiativã.
În majoritatea cazurilor, activitatea anualã a unui
colegiu este inclusã în planul aprobat de Consiliul
profesoral la începutul anului de studii. Vom menþiona
cã programul anual de activitate poate fi interpretat
diferit, în funcþie de punctul de vedere al managementului aplicat.
Dacã ne conducem de ierarhia treptelor în managementul strategic, programul de activitate se
situeazã în partea de jos a scãrii, constituind o
descriere detaliatã a multiplelor activitãþi, desfãºurate
pe parcursul anului de studii.
Pe de altã parte, acest document corespunde ºi
definiþiei programului pentru managementul educaþional, cum ar fi, spre exemplu, cea formulatã de
V. Coste: Un program este un sistem complex,
alcãtuit din obiective, politici, proceduri ºi alte
elemente necesare pentru a îndeplini un plan de
acþiune.
Va trebui totuºi sã recunoaºtem cã planificarea în
colegii nu are aspectul ºtiinþific corespunzãtor.
Programul activitãþii educaþionale pentru un an de
studii este, mai curînd, o simbiozã a planificãrii
strategice ºi curente, dar fãrã sã cuprindã în mod egal
ºi pronunþat etapele elaborãrii care la V. Coste se
prezintã astfel:

Prima etapã este prezentã plenar în sistemul nostru de învãþãmînt, or, necesitatea planificãrii activitãþii
educaþionale astãzi este inseparabilã de managementul educaþional, indiferent de forma sub care se practicã el în
instituþiile ºcolare.
Stabilirea obiectivelor este ºi ea omniprezentã, dat fiind faptul cã elementele componente ale programului de
activitate conþin un ºir de obiective de diverse ierarhii ºi orizonturi strategice, cu diferite perioade de timp  de
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la o zi concretã (de exemplu, 10 septembrie 2000 
aprobarea tarificãrii) pînã la întregul an de studii
(realizarea planurilor ºi programelor de învãþãmînt).
Ca exemplu, ne vom referi la programele de
activitate pe ultimii trei ani ale Colegiului Financiar
Bancar din Chiºinãu, unde gãsim formulate obiective
strategice pentru mai mulþi ani  implementarea
învãþãmîntului formativ ºi informatizarea instituþiei.
Obiectivele fundamentale însã nu au cãpãtat o expresie detaliatã, nu a fost elaborat nici mecanismul de
realizare a lor, acesta fiind reflectat parþial în programul anual.
Planurile de activitate ale subdiviziunilor pot fi
considerate ca planuri derivate, care vin sã întregeascã
eforturile pentru atingerea obiectivelor de bazã. În
fond, toate acþiunile preconizate ºi realizate în colegii
presupun o acoperire a obiectivului de bazã, care are
un caracter stabil ºi un orizont strategic nelimitat
pe durata de funcþionare a instituþiei  pregãtirea

calitativã a specialiºtilor pentru economia naþionalã.
Vom menþiona cu regret, cã în colegii s-a mai
pãstrat mentalitatea conform cãreia planurile ºi
planificarea sînt considerate mai mult o formalitate
decît un instrument efectiv de optimizare a activitãþii
instituþiei. Aceastã mentalitate va putea fi dezrãdãcinatã doar prin instruirea managerialã a cadrelor de
conducere.
REPERE BIBLIOGRAFICE:

1. Coste, V. , Managementul în ºcoli, Editura
Spiru Haret, Iaºi, 1995.
2. Cristea, S. , Pedagogie generalã. Managementul educaþiei, Editura Didacticã ºi Pedagogicã, Bucureºti, 1996.
3. Pãtraºcu, D.; Ursu, A.; Jinga, I. , Management
educaþional preuniversitar, Editura Arc, Chiºinãu, 1997.

Vieþuim într-un mediu ce abundã în schimbare, iar
ca suprasolicitarea inovaþiilor sã nu oprime procesul
educaþional, þine de datoria noastrã sã desãvîrºim
strategiile de perfecþionare a resurselor umane implicate în acest proces.
Schimbãrile sociale actuale constituie forþa motrice a perfecþionãrii sistemului educaþional care, la
rîndul sãu, nu poate fi realizatã fãrã dezvoltarea
profesionalã a cadrelor didactice.
Colectivul profesoral al Liceului Teoretic din
comuna Mereni s-a dovedit a fi foarte receptiv la
proiectele de modernizare a învãþãmîntului din Republica Moldova. Implementarea Curriculumului
Naþional a generat multe semne de întrebare la care
profesorul cautã soluþii, multe dintre ele fiind gãsite
prin intermediul diverselor proiecte ale Centrului
Educaþional PRO DIDACTICA.

Pentru o stãpînire temeinicã a curriculumului
ºcolar, este evidentã dezvoltarea continuã a cadrelor
didactice. Un rol important în acoperirea necesitãþilor
prioritare  definirea obiectivelor de învãþare, selectarea conþinuturilor, determinarea strategiilor ºi
activitãþilor de învãþare, realizarea noilor modalitãþi
de evaluare a randamentului ºcolar  îl are pentru
instituþia noastrã colaborarea cu C.E. PRO DIDACTICA, a cãrui activitate este asemenea unei lumînãri
ce nu pierde nimic din lumina ei, dacã aprinde o altã
lumînare. Echipa de coordonatori ºi formatori a C.E.
PRO DIDACTICA a reuºit sã aprindã lumina speranþei în sufletele a mii de profesori.
Proiectarea demersului didactic îi impune profesorului o strategie concretã de realizare a lui. Dezvoltarea gîndirii critice libere, flexibile; transferarea
accentului de pe cunoºtinþe pe abilitãþi; învãþarea prin
cooperare, tehnici interactive de eficientizare a
procesului de instruire; conºtientizarea ºi meditarea
asupra celor învãþate; independenþa ºi creativitatea
elevilor etc. sînt doar cîteva dintre subiectele evocate
în timpul training-urilor Lecturã ºi Scriere pentru
Dezvoltarea Gîndirii Critice, reflecþia fiind realizatã
în activitatea noastrã de zi cu zi în cadrul seminariilor,
ºedinþelor metodice, orelor curente ºi demonstrative.
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Un imperativ al reformei
educaþionale
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Diagrama perfecþionãrii cadrelor didactice
de la Liceul Teoretic Mereni, judeþul Chiºinãu

Dezvoltarea intelectualã a elevului se produce
prin activitãþi concrete. De aceea în procesul educaþional utilizãm metode care cultivã gîndirea creatoare,
imaginaþia, responsabilitatea, capacitatea de cooperare, stimulînd autoevaluarea, dezvoltarea motivaþiei
intrinsece, autoinstruirea continuã, îmbinarea armonioasã a învãþãrii individuale cu învãþarea socialã.
Aplicarea tehnicilor: SINELG; ªtiu/Vreau sã ºtiu/
Învãþ; Tehnica cubului; Diagrama Venn; Graficul T;
Turul galeriei; Graficul conceptual; Gîndeºte-

Perechi-Prezintã este axatã pe activitatea elevului,
oferindu-i posibilitatea de a cerceta, încurajîndu-l
pentru munca independentã, dezvoltîndu-i iniþiativa
ºi creativitatea.
Prin intermediul cunoºtinþelor, capacitãþilor ºi
abilitãþilor formate profesorii reuºesc sã practice
adecvat tehnicile în cauzã, sã-ºi determine propriul stil
de predare-învãþare, sã stabileascã o colaborare eficientã cu colegii, sã debrifeze acþiunile întreprinse,
constatînd, în cele din urmã, cã organizarea raþionalã
a activitãþii este un factor primordial al reuºitei învãþãrii.
Fãcînd referinþã la aspectul pragmatic al implementãrii curriculumului, resimþim lipsa unei experienþe în desfãºurarea activitãþilor sub semnul triadei
strategie-conþinut-evaluare ºi în conºtientizarea
învãþãrii centrate pe valori, suprasolicitarea informaþiei, timpul insuficient pentru o bunã proiectare a
orelor.
ªcoala  cea mai flexibilã instituþie statalã  a
acceptat deschiderea spre o nouã viziune asupra
reformei educaþionale prin participarea la diverse
iniþiative promovate de managementul schimbãrii în
general, demonstrînd cã cultura unui colectiv didactic se mãsoarã prin capacitatea sa de susþinere ºi
implementare a inovaþiilor condiþionate de factorii
politic, social, economic, ºtiinþific ºi cultural care
determinã evoluþia curricularã.

Valentin GUZGAN

Perfecþionarea:
de la declaraþii la acþiuni

ªcoala contemporanã din Republica Moldova
se aflã în procesul de elaborare ºi implementare a
concepþiei dezvoltãrii învãtãmîntului ºi este supusã
unei continue schimbãri. Drept ºcoalã contemporanã poate fi consideratã doar una dinamicã, încadratã într-un proces activ de perfecþionare a
tuturor verigilor funcþionale, a tuturor factorilor
implicaþi în opera educaþionalã.
Pornind de la necesitãþile elevului, subiect educaþional principal, am putea formula ºi una din cele
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mai importante idei legate de activitatea cadrului
didactic  personaj investit cu cea mai onorabilã
funcþie: modelarea sufletelor ºi formarea personalitãþilor. Un imperativ care se impune clar este
cel ce þine de confortul profesional - o acoperire
vastã a principiilor de profesionalizare în cadrul
managementului clasei. Or, orientarea spre o nouã
formã a profesionalizãrii derivã ºi din obiectivele
curriculare elaborate în conformitate cu cele ale
reformei educaþionale. Un asemenea confort poate
fi obþinut doar atunci cînd profesorul este în pas cu
cerinþele timpului, adicã este într-o perfecþionare
continuã. Se vorbeºte mult despre aplicarea în
procesul de predare-învãþare a unor tehnologii
educaþionale interactive, orientate spre dezvoltare,
formare de abilitãþi ºi creativitate.
În Moldova existã cîteva conþinuturi ce þin de
perfecþionarea profesionalã a cadrelor didactice:
curriculare, tehnologice ºi mixte.

UN IMPERATIV AL REFORMEI EDUCAÞIONALE
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figurã centralã - directorul (managerul principal al
instituþiei). Or, în Moldova nu existã o instituþie la
absolvirea cãreia licenþiaþii îºi pot începe activitatea în funcþia de director. Iar dacã luãm în consideraþie ºi cerinþele reformei educaþionale, ne vom
da uºor seama de responsabilitãþile organizaþiilor
acreditate pentru perfecþionarea conducãtorilor
instituþiilor de învãþãmînt. Numirea tradiþionalã în
post dupã principiul profesorului performant nu
întotdeauna dã rezultatul scontat. Întrucît adesea
alegerea este fãcutã doar la nivel intuitiv, conducãtorul investit cu funcþiile respective le va exercita
ºi el la acelaºi nivel - intuitiv.
Cu pãrere de rãu, astãzi în þarã nu existã o
programã perfectã de pregãtire sau de perfecþionare managerialã care ar prevedea cele mai
performante tehnologii. Nu s-au impus nici instituþiile de resort. Salutabil este însã faptul cã se fac
încercãri fragmentare de a valorifica acest potenþial
intelectual la Departamentul Educaþie, ªtiinþã,
Tineret ºi Sport al municipiului Chiºinãu, la Institutul de ªtiinþe ale Educaþiei, la Facultatea de
Perfecþionare a Cadrelor Didactice de la Universitatea Pedagogicã de Stat Ion Creangã, unde,
în colaborare cu Universitatea de Stat din Montana,
S.U.A., a fost iniþiat un proiect de parteneriat care
are drept scop elaborarea ºi implementarea Curriculumului Naþional în domeniul perfecþionãrii manageriale în Moldova. Tentativele celor implicaþi
în acest proiect sînt extrem de îndrãzneþe ºi promiþãtoare.
Dupã pãrerea mea, pregãtirea unor manageri
competenþi capabili sã conºtientizeze dezideratele
reformei ºi necesitatea perfecþionãrii colectivelor
avute în subordine rãmîne a fi un imperativ al
realitãþii noastre. Abordarea problemei în cauzã
trebuie efectuatã cu referire la toþi factorii angajaþi
în acest proces, altfel nu putem vorbi despre schimbãri calitative, fãrã de care reforma educaþionalã
ar însemna doar o simplã declaraþie de intenþii.
Didactica Pro..., Nr.3(7), anul 2001

În ultimii ani, organizaþiile acreditate cu prestarea serviciilor de perfecþionare în sfera managementului de clasã au excelat mai mult în domeniul primelor douã: primul fiind absolut necesar o
datã cu implementarea Curriculumului Naþional,
iar cel de-al doilea  pentru facilitarea ºi înlesnirea
acesteia. Un interes deosebit a trezit organizarea
perfecþionãrii în domeniul tehnologiilor educaþionale. Prestaþiile din programele ªcoala 2000+ ºi
Lecturã ºi Scriere pentru Dezvoltarea Gîndirii
Critice oferite de C.E. PRO DIDACTICA au produs adevãrate miracole în conºtiinþa profesionalã
a participanþilor. Am încercat împreunã cu colegii
din liceul pe care am onoarea sã-l conduc sã fim
în rînd cu lumea. Acum cîþiva ani, întorºi de la
niºte stagii din strãinãtate, unii dintre noi au venit
cu iniþiative revoluþionare pentru timpul respectiv.
Dar setea de a realiza mai multe a constituit un
imbold pentru a cãuta noi izvoare. Spre acest
lucru ne-a impulsionat ºi tema de cercetare a
colectivului: Diversificarea procedeelor didactice
prin utilizarea elementelor de dramã ºi creativitate
plasticã.
La Universitatea Pedagogicã de Stat Ion
Creangã se preconizeazã, pentru studenþii  viitori
profesori, organizarea unui curs special Managementul clasei, care ar putea fi de un real folos ºi
pentru cadrele didactice venite la perfecþionare.
Ceea ce se realizeazã în cadrul Proiectului
ªcoala 2000+ se implementeazã din mers la ore,
cel mai important, dupã pãrerea mea, fiind entuziasmul ºi satisfacþia profesorilor de la Liceul Ion
Creangã care au beneficiat de acest curs, precum
ºi impactul acestuia asupra elevilor, consumatori
direcþi ºi participanþi nemijlociþi la procesul de
învãþare creativã, participativã ºi plinã de emotivitate. La adunãrile tradiþionale pãrinþii doresc sã
afle de la profesori cum au reuºit sã le stimuleze
elevilor setea de a învãþa ºi sã le sporeascã interesul
pentru o instruire conºtientã.
Existã o singurã cale spre soluþionarea problemei educaþionale  perfecþionarea tuturor cadrelor:
de la învãþãtor pînã la conducãtor. Unicul pericol
poate fi ireversibilitatea. Cei care au fost implicaþi
în procesul de schimbare, mai ales elevii, nu vor
mai dori sã revinã la ceea ce a fost înainte. Pentru
un conducãtor performant al unei instituþii preuniversitare ineditul trebuie sa devinã o nouã etapã
de angajare plenarã în perfecþionarea continuã a
cadrelor didactice. Procesul educaþional în ºcoalã
trebuie sã se afle într-o dinamicã ascendentã, ceea
ce va solicita de la conducãtor un management al
perfecþionãrii continue a profesorilor. Procesul de
perfecþionare va fi considerat desãvîrºit ºi eficient
atunci cînd în cadrul lui va fi antrenatã ºi o altã
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Sergiu BACIU

Educaþia adulþilor 
un deziderat al timpului

Nu existã vînt prielnic decît pentru cel
ce ºtie în ce direcþie pluteºte.
/Seneca/
Torentul evenimentelor din ultimii ani a deschis
perspectiva afirmãrii valorilor specifice civilizaþiei
europene (spirit democratic, umanism, spirit raþional,
gîndire criticã etc.) ºi în învãþãmîntul adulþilor ºi cel
universitar din Republica Moldova. Este important sã
ne ocupãm de educaþie la începutul sec.XXI, deoarece, dupã cum afirma Federico Mayor, Preºedintele
U.N.E.S.C.O.: Nivelul de instruire al ansamblului
populaþiei dintr-o þarã determinatã, amploarea ºi
calitatea acþiunii educative în cadrul acesteia condiþioneazã capacitatea acestei þãri de a participa la
evoluþia mondialã, de a evita agravarea rãmînerilor
în urmã, de a le atenua, de a le satisface din plin, de
a profita de progresele cunoaºterii, de a progresa ºi
de a contribui la progresul tuturor (Perspective,
Vol. XX, nr.4, 1990 (76), pag.435). Educaþia în
totalitatea ei, ca sistem ºcolar ºi socio-cultural, devine
din ce în ce mai importantã pentru asigurarea unei
dezvoltãri temeinice ºi armonioase, întrucît numai
prin educaþie, care vehiculeazã ºtiinþa, cultura ºi
tehnologia, se formeazã ºi se perfecþioneazã competenþele ºi caracterele necesare tuturor tipurilor de
activitãþi specifice societãþii moderne.
Noi, care venim din timpurile unui regim totalitar,
cu o îndoctrinare ideologicã unilateralã ºi exclusivistã, trebuie sã ne interesãm în special de educaþia
adulþilor, deoarece realitãþile sociale de astãzi cer de
la individ sã rezolve în permanenþã dileme legate de
opþiuni, sã-ºi înfrîngã tendinþele conservatoare ºi
rezistenþa la schimbare, sã-ºi însuºeascã idei ºi moduri
de gîndire, etaloane valorice care, posibil, cîndva îi
erau strãine.
Cei ce ºi-au asumat responsabilitatea de a se ocupa de educaþia adulþilor (specialiºti calificaþi în acest
domeniu din instituþiile ºi organizaþiile guvernamentale ºi neguvernamentale), dupã pãrerea noastrã,
ar trebui sã þinã cont în activitatea lor de urmãtoarele
considerente:
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1. Acþiunea formativã a educaþiei în direcþia
umanizãrii ºi socializãrii individului se concretizeazã,
în primul rînd, în finalizarea unui sistem de informaþii
ºi cunoºtinþe necesare pentru orientarea adecvatã în
lume ºi prin înþelegerea obiectelor ºi fenomenelor din
jur.
2. Se poate, astfel, stabili o relaþie directã între
volumul ºi veridicitatea informaþiei ºtiinþifice, pe de
o parte, ºi corectitudinea deciziilor ºi soluþiilor la
solicitãrile ºi situaþiile problematice cu care se
confruntã individual, pe de altã parte.
3. În dezvoltarea personalitãþii este importantã
nu doar latura informaþionalã, ºi nici bagajul de
cunoºtinþe, ci ºi componenþa operatorie sau instrumentalã, datã de procedeele ºi tehnicile de utilizare
adecvatã a informaþiei acumulate. În condiþiile exploziei informaþionale (volumul cunoºtinþelor din lume
se dubleazã la fiecare 10-15 ani) generatã de revoluþia
ºtiinþificã ºi tehnologicã contemporanã, accentul se
deplaseazã spre formarea ºi solicitarea, cu precãdere,
a spiritului ºi a capacitãþilor creatoare. Cu alte cuvinte,
specificul dinamicii contemporane, traversatã de la un
capãt la altul de tehnologie, reclamã din partea
individului o preocupare mai mare pe linia echipãrii
operaþional-instrumentale decît pe cea a tezaurizãrii
de cunoºtinþe, aceasta din urmã putînd fi suplinitã de
reþeaua memoriilor externe artificiale.
4. Vorbind despre funcþia formativã a educaþiei,
nu putem sã nu evidenþiem ponderea ei în restructurarea ºi reintegrarea în mecanismele reglãrii de tip
conºtient, elaborate în baza unor principii ºi norme
etno-sociale, a pulsiunilor, tendinþelor ºi instinctelor
animalice primare ºi, implicit, importanþa factorilor
culturali în subordonarea motivaþiei biologice unor raþiuni de ordin superior  cognitiv, estetic, filozofic,
politic.
5. Astfel, în definirea noþiunii de om educat nu
ne putem limita doar la indicarea extinderii repertoriului de cunoºtinþe din diferite domenii (ºtiinþã,
filozofie, literaturã etc.); la fel de valoros este ºi
gradul de argumentare a comportamentelor cognitive
cu cele afectiv-psihomotorice care modeleazã comportamentul cotidian. În acelaºi timp, în profilul
personalitãþii omului educat se impune includerea
dimensiunii motivaþionale cu menþinerea expresã a
prezenþei unor aspiraþii ºi idealuri cu semnificaþie
axiologicã superioarã opusã mercantilismului. Dupã
cum sublinia Abraham Maslow (unul dintre cei mai
de seamã reprezentanþi ai psihologiei umaniste),
trãsãtura definitorie a unei mari personalitãþi, la care
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procesul de educaþie ºi autoeducaþie s-a realizat nu doar din perspectiva îngustã a fenomenelor de suprafaþã, ci ºi
în profunzime, o constituie metamotivaþia, adicã subordonarea întregului mod de a fi, de a gîndi ºi de a acþiona 
împlinirii unor idealuri ºi scopuri cu valoare general-umanã, situatã deasupra intereselor individuale.
6. Funcþiile esenþiale ale lectorului:
a) sã prezinte o informaþie; b) sã comunice obiectivele; c) sã structureze subiectul; d) sã explice noþiunile ºi
problemele dificile; e) sã ofere consumatorului de educaþie o motivaþie; f) sã dezvolte gîndirea criticã; g) sã
dezvolte aptitudinea de a comunica; h) sã modifice comportamentul; i) sã încurajeze originalitatea; j) sã dezvolte
autoevaluarea; k) sã dezvolte capacitatea de a rezolva probleme; l) sã asigure transferabilitatea competenþelor.
În opinia noastrã, direcþiile principale de orientare a procesului de formare a adulþilor sînt urmãtoarele:
Spre

Putem afirma cu certitudine cã este necesar acordul asupra urmãtorului aspect-cheie: pentru a supravieþui, un
popor are datoria, obligaþia chiar, de a avea toatã consideraþia pentru studiu, iar societatea trebuie sã acþioneze
întru consolidarea acestui principiu.

EDUCAÞIA ADULÞILOR  UN DEZIDERAT AL TIMPULUI
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De la

Educatorul trebuie sã fie
întruchiparea realitãþii.

Maxim Gorki

Tatiana CALLO

Prioritãþile formãrii continue în evoluþia sistemului
educaþional

În domeniul educaþiei moderne din ultimul deceniu o axã de importanþã majorã este cea a formãrii
continue a adulþilor, care trebuie sã fie în relaþie
directã cu validarea în serviciu.
Gerard Vaysse, unul dintre specialiºtii de vazã din
domeniu, vine sã precizeze cã scopul formãrii continue este acela de a pregãti cetãþeni care sã înveþe
de-a lungul vieþii, deoarece Europa sec. XXI va fi cea
a cunoaºterii. Cercetãtorul formuleazã ideea cã acest
proces presupune o revoluþie copernicianã în conºtiinþa profesionalã ºi tinde ca cel implicat sã obþinã
efecte durabile în practicarea meseriei.
Obiectivele esenþiale ale formãrii continue în þãrile
europene sînt urmãtoarele:
_ dezvoltarea individualã ºi profesionalã prin
achiziþionarea de noi competenþe (didactica
disciplinei, iniþierea în noile tehnologii);
_ sporirea calitãþii sistemului educaþional;
_ cunoaºterea ambianþei sociale.
Or, în formarea continuã este implicat specialistul care
faciliteazã descoperirea cunoaºterii de un anumit tip,
decriptarea ºi livrarea ei sau specialistul care o acceptã ca
pe un remediu pentru carenþele formãrii iniþiale.
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Þãrile europene au o variatã ºi bogatã experienþã
în domeniul instruirii continue. În Germania, Norvegia, Islanda existã douã forme distinctive ale
acesteia: formarea continuã care permite perfecþionarea profesionalã ºi formarea complementarã
care permite schimbarea orientãrii profesionale
(reprofilarea).
În Belgia, Spania, Finlanda ºi Suedia formarea
continuã este obligatorie. Danemarca a introdus un
cadru fix pentru coordonarea diferitelor organisme de
formare, iar în Portugalia existã un organ competent
care faciliteazã angajarea în procesul de formare
continuã, acrediteazã centrele specializate ºi activitatea de instruire continuã. În Luxemburg, Ministerul Educaþiei a creat un Serviciu Coordonator de
cercetare ºi de inovaþie pedagogicã ºi tehnologicã,
care are ca scop ºi organizarea formãrii continue.
Formarea continuã este un drept al fiecãrui om,
iar un drept este în acelaºi timp ºi o obligaþiune
moralã, ce asigurã avansarea profesorului în carierã;
ea constituie un enjeu decisiv pentru eficienþa tuturor
sistemelor educaþionale.
Sistemul de formare continuã postuniversitarã se
întemeiazã pe decupajul realitãþii, pe analiza pieþei
social-economice ºi educaþionale, pe schimbãrile din
învãþãmînt ºi pe ideea cã esenþa educaþiei constã în
acþiune, dezvoltare ºi progres. Transformãrile ce se
produc în domeniul educaþiei genereazã noi noþiuni,
concepte, orientãri care pot fi valorificate printr-o

intervenþie susþinutã a formatorului asupra educabilului (cadrul didactic, de exemplu).
Prin specializare, o instituþie postuniversitarã de
formare continuã este într-o permanentã modernizare
receptivã la schimbãrile din sistemul educaþional,
funcþionînd în virtutea unui flux de informaþie ºi
experienþã. Formarea continuã determinã apariþia
unor idei ºi restabileºte echilibrul dintre concepþiile
noi ºi posibilitãþile fixãrii lor într-o extensie practicã
operaþionalã, pentru ca un anumit domeniu sã corespundã aplicaþiilor lui reale.
Formarea continuã este o posibilitate extraordinarã de afirmare profesionalã prin competenþã
ºi acþiune de calitate. Specificul acestei activitãþi
se profileazã ºi prin valorificarea practicii educaþionale la nivelul adulþilor, ºi la categorii de
vîrstã diferite.
Pentru adult, învãþarea nu este o problemã de
acumulare sau de completare a cunoºtinþelor, ci din
contra, ea reprezintã o reorganizare, o restructurare
sau chiar o dezvãþare. În procesul de învãþare, motivaþia adultului este cu mult mai complexã decît în
perioada ºcolarã. Adultul are deja bine formate
procesele psihice ºi se poate manifesta plenar în
activitatea sa profesionalã.
Un rol important în învãþarea adultului o are
afectivitatea. Cercetãtorul Gardner Murphy afirmã cã
adultul face mai multe asociaþii emoþionale cu materialul factologic decît copiii. El poate resimþi o culpã
pentru anumite fapte de care copilul nici nu este
afectat.
Influenþe majore în învãþarea adulþilor au ºi
aspectele sociale. Angajarea adultului depinde în
mare mãsurã de managementul personal (Stephen
Covey). Un management eficient presupune a ºti sã
dai prioritate prioritãþilor. Adultul are tãria de a
plasa obiectivul mai presus de efort ºi neplãcere.
În educaþia adulþilor statutul celor implicaþi este
acelaºi, de aceea se lucreazã într-o colaborare conºtient asumatã.
Sistemul activitãþii de formare continuã implicã
noi exigenþe strategice, tehnologii, concepþii ºi linii
de acþiune. Ea este omnipenetrantã, oferind rãspunsuri
ºi soluþii, neutralizînd frustrarea legatã de incapacitatea de a face faþã noilor circumstanþe profesionale.
Situaþiile de formare sînt foarte diverse: de comunicare, în care formatorul este emiþãtorul ce realizeazã cursul, iar educabilii sînt receptori; de întrebãri/
rãspunsuri, cînd educabilii deþin deja un cuantum
informaþional; contextualã, în care se produce simularea de atitudini ºi circumstanþe etc.
Metodele active aplicate în procesul de formare
continuã sînt deosebite de cele utilizate în formarea
elevilor. De exemplu, expunerea poate fi efectuatã
diferit: cu oponent, cu intervenþii aleatorii pe parcurs,

dezbateri cu notiþe anticipate, întreruptã, cu intervenþii
prestabilite, deliberare, interviu etc. Printre alte
metode putem semnala urmãtoarele: studiul situaþiilor
tipice, metoda conotaþiilor, conceptogramele, metoda
ideogramelor, metoda metaforelor, metoda riscului,
discriminarea sistematicã etc.
Obiectivele generale ale formãrii continue se circumscriu urmãtoarelor momente:
_ relaþionarea formãrii cu factorii sociali, economici ºi comunicaþionali;
_ expertiza pregãtirii profesionale, instalarea
profesionalismului în domeniu;
_ contribuþia la realizarea schimbãrilor din
sistemul educaþional;
_ valorificarea analitico-sinteticã a noilor conþinuturi educaþionale;
_ implementarea noilor strategii ºi tehnologii;
_ promovarea culturii educaþionale.
Principiile activitãþii de formare continuã:
_ compatibilitatea demersului formãrii cu necesitãþile sociale ºi educaþionale;
_ reacþia la nevoile imediate în baza analizei
cererii de formare ºi a previziunii;
_ penetrarea sistemului educaþional în baza
descentralizãrii ºi a transferului de responsabilitãþi;
_ asigurarea ambianþei adecvate prin diversificarea metodelor de instruire, flexibilizarea
programelor de formare etc.;
_ facilitarea accesului la reprofilare;
_ omogenizarea metodologicã;
_ participarea la colaborare ºi parteneriatul;
_ monitorizarea implicativã;
_ evidenþa specificului socio-psihologic de
vîrstã al educabilului.
Formarea continuã a adulþilor trebuie sã se desfãºoare, dupã cum am remarcat, în contexte strategice
bine determinate ºi sã implice buna organizare,
derulare, finalizare  toate centrate pe eficacitate.
Este oportunã ideea cercetãtoarei Rodica Niculescu de a înfiinþa centre de formare continuã cu
resurse umane specializate în acest domeniu capabile
sã rãspundã cerinþelor socio-economico-educaþionale
care:
1) ar analiza cererea de formare continuã; 2) ar
analiza nevoile de formare concrete ale beneficiarilor;
3) ar elabora structura ºi strategia de formare; 4) ar
elabora ºi ar pilota programele de formare; 5) ar evalua intern ºi extern creºterea eficienþei propriei activitãþi; 6) ar dezvolta permanent aria de activitate în
cadrul unei culturi constante a unui centru de formare.
Departamentul Perfecþionare ºi Dezvoltare Profesionalã al Institutului de ªtiinþe ale Educaþiei (I.ª.E),
în calitatea sa de centru naþional de formare continuã
a cadrelor didactice, realizeazã urmãtoarele obiective:

PRIORITÃÞILE FORMÃRII CONTINUE ÎN EVOLUÞIA SISTEMULUI EDUCAÞIONAL
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analiza cererii de formare continuã ºi evaluarea
externã a eficienþei acesteia, pe care le efectueazã în
colaborare cu Direcþiile Judeþene de Învãþãmînt,
Tineret ºi Sport.
Politica în domeniul formãrii continue trebuie sã
devinã o prioritate a ministerului de resort, iar orientãrile ei majore  sã se bazeze pe necesitatea socioprofesionalã a activitãþii în cauzã.
Departamentul Perfecþionare al I.ª.E. nu are în
funcþiile sale managementul calitãþii formãrii continue: organizare, analizã, diagnozã, prognozã, marketing, planificare, programare, control, evaluare
secvenþialã ºi finalã, decizie ºi asigurare informaþionalã.
În centrul activitãþii de formare continuã trebuie
pusã, astfel, calitatea satisfacerii nevoilor reale ale
beneficiarului pe o perioadã îndelungatã de timp, prin
angajarea plenarã a tuturor în obþinerea de avantaje
atît pentru educabili, cît ºi pentru societate, în ansamblu. Avantajele formãrii continue constã în asigurarea
unui profit informaþional structurat în domenii de
cunoºtinþe funcþionale, un adaos de competenþe
intelectuale ºi acþionale concrete, un plus de motivaþie ºi atitudine reflectatã în activitatea ulterioarã.
Responsabilitatea pentru calitate îi revine sectorului managerial al Centrului de formare continuã,
care îºi elaboreazã politica în baza strategiei axate pe
satisfacerea integralã a cererilor clienþilor conform
standardelor de calitate.
Centrul de formare continuã se orienteazã spre
prestarea de servicii înalt calitative ºi inovative prin
diversificarea formelor ºi dimensionare multiplã,
formaþionalã ºi experienþialã, prin acreditare care

asigurã un înalt profesionalism în domeniu. În acest
fel se garanteazã calitatea formãrii continue, a cãrei
importanþã reformatoare se impune în condiþiile
necesitãþii de integrare europeanã.
Activitatea sistemului de formare continuã se
desfãºoarã actualmente în condiþii economice complicate ºi nestabile, de finanþare bugetarã insuficientã,
de inexistenþã a unei baze juridice. Lipsa unei legi
privind formarea continuã în sistemul educaþional, a
unei concepþii despre evaluarea activitãþii respective,
a unui mecanism de licenþiere, atestare, acretitare care
ar lua în consideraþie specificul acestei activitãþi, se
resimte permanent.
Este absolut necesar sã fie instituite unitãþi speciale de cercetãri fundamentale teoretice ºi aplicative
în domeniul învãþãrii adulþilor ºi de implementare a
rezultatelor în sistemul de formare continuã.
REPERE BIBLIOGRAFICE:
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Cadrele didactice ºi reforma
sistemelor educaþionale

Oleg BURSUC

Impactul progresului social asupra dezvoltãrii potenþialului intelectual al
societãþii este esenþial. Însã populaþia mai bine pregãtitã devine ºi mai
pretenþioasã, din care fapt rezultã necesitatea unei reforme educaþionale
permanente. Pentru a evita anumite mutaþii spontane, reforma trebuie gînditã
ca un ansamblu de schimbãri ierarhizate pe termen scurt, mediu ºi lung, în
raport cu prioritãþile definite, dar ºi cu cunoaºterea conexiunilor intrasistemice (I.Neacºu).
Deºi, dupã pãrerea noastrã, imperativul unei restructurãri continue este
evident, opinia pedagogicã o acceptã totuºi în diferite moduri. În linii mari, se considerã cã, avînd o pregãtire
intelectualã avansatã, antrenaþi într-o permanentã necesitate de cunoaºtere informaþionalã ºi în activitatea de
transmitere tinerelor generaþii a cunoºtinþelor ºi de formare a deprinderilor, dar ºi fiind mai dezavantajaþi din punctul
de vedere al pragmatismului social, membrii corpului profesoral formeazã în societate un grup cu orientare
criticã. Ca cetãþeni, profesorii tind sã se opunã ordinii stabilite (H.Janne).
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FACTORII EXOGENI DE REZISTENÞÃ:

 rezistenþa mediului înconjurãtor la schimbãri;
 incompetenþa agenþilor externi  cea mai
mare parte a populaþiei ºtie prea puþine lucruri despre
învãþãmînt ºi învãþare ca sã poatã judeca o inovaþie
în acest domeniu;
 lipsa de încredere a profesorilor cauzatã atît
de statutul acestora, cît ºi de faptul cã educaþia a fost
consideratã timp de secole o meserie cu prestigiu
scãzut faþã de alte profesii (J. L. Garrido), sistemul
ºcolar fiind astfel cel mai expus criticilor din partea
întregii societãþi;
 legãtura insuficientã dintre teorie ºi practicã;
 baza ºtiinþificã nesatisfãcãtoare. Lipsa unor
posibilitãþi de aplicare imediatã a noilor realizãri
teoretice cauzeazã neîncredere în rîndurile celor ce
au obligaþia de a decide la nivel macrosocial
prioritãþile de cercetare, din acest motiv baza investigaþiilor în domeniul educaþiei fiind destul de modestã;
 conservatorismul: sistemele educaþionale sînt
conservatoare prin însãºi esenþa lor.
FACTORII ENDOGENI DE REZISTENÞÃ:

_ obiectivele confuze. Obiectivele reformei sînt
formulate neclar sau chiar contradictoriu;
_ lipsa unor recompense pentru inovatori, nesocotind faptul cã eforturile depuse de aceºtia sînt
mult mai valoroase decît cele ce conjugã pentru
organizarea unei instruiri tradiþionale. În context, se
va þine cont de eventualitatea unor riscuri de naturã
psihodidacticã;
_ uniformitatea abordãrii prin organizarea
instruirii în conformitate cu nivelul aºa-numitului elev
mediu. Încercãrile de a limita acest principiu provoacã
o anumitã rezistenþã din partea unor profesori;
_ din cauza caracterului obligatoriu al învãþãmîntului, lipsei de motivaþie economicã ºi de concurenþã serioasã, ºcoala este monopolizatã de societate.
Deseori cadrele didactice au o atitudine refractarã la
efortul de anulare a unui astfel de monopol;
_ investiþiile nesatisfãcãtoare alocate pentru

cercetare ºi dezvoltare, pentru pregãtirea ºi reciclarea
cadrelor didactice, pentru învãþãmînt în general,
sporesc rezistenþa la schimbare;
_ problemele de mãsurare a rezultatelor. Lipsa
unor criterii eficiente de apreciere a activitãþii didactice ºi efectele reale întîrziate ale educaþiei nu-i
motiveazã pe profesori sã-ºi doreascã modificarea
metodelor de activitate. Ceea ce reliefeazã mai ales
prin faptul cã în majoritatea cazurilor unul dintre
criteriile principale de estimare a activitãþii didactice
a profesorului þine de rezultatele obþinute de elevi în
urma unor probe de evaluare cu sarcini de tip reproductiv. Din aceastã cauzã majoritatea profesorilor îºi
direcþioneazã activitatea nu spre aspectul formativ al
instruirii, ci spre cel informativ-reproductiv;
_ lipsa unor modele. Spre deosebire de alte
domenii ale activitãþii umane, în învãþãmînt este destul
de greu sã se realizeze anumite modele educaþionale,
analizabile în diferite condiþii ºi perioade de timp. ªi
mai complicatã este încercarea de a transpune sau de
a aplica aceste modele în practicã. În plus, nu se exclude eventualitatea unor cazuri contradictorii cînd un
model asigurã o eficienþã favorabilã în anumite
condiþii, dar se dovedeºte a fi total ineficient în altele.
Existã multiple variabile ce pot influenþa condiþiile de aplicare a respectivelor modele. De aceea
profesorul se lasã greu convins de necesitatea unui sau
altui model de învãþare, acceptînd mai uºor o variantã
tradiþionalã pe care ºi-a însuºit-o încã pe vremea cînd
a fost ºi el elev.
_ pasivitatea. Dupã cum susþin unii cercetãtori,
comunitatea cadrelor didactice se caracterizeazã
printr-o anumitã pasivitate ºi neîncredere în viaþa
socialã, profesorii fiind înfãþiºaþi ca timizi ºi respectuoºi, lipsiþi de îndrãznealã pe plan social, preocupaþi
sã placã, mai pasivi ºi mai puþin hotãrîþi sã lupte
pentru reuºitã, în comparaþie cu persoanele de alte
profesii (A.Huberman).
FACTORII RESTRICTIVI:

_ Structurarea personalului ºi a serviciilor
Din cauza cã între unitãþile ºi sistemele ºcolare
existã o interdependenþã relativ micã, eºecul sau
succesul primelor elemente are puþine repercusiuni
asupra ultimelor. De exemplu, nereuºitele sau succesele dintr-o ºcoalã pot influenþa într-o mãsurã foarte
micã activitatea profesorilor ºi elevilor din alte ºcoli
sau clase. Din aceste considerente, în cadrul sistemelor educaþionale implementarea inovaþiilor benefice se produce mai greu.
_ Ierarhia ºi deosebirile de statut
Ierarhiile descurajeazã sau deformeazã în special fluxul de informaþii ... Structura ºcolarã are un
efect paralizant mai mult asupra iniþiativei...
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Aºadar, problemele de reformare a sistemelor
educaþionale sînt acceptate cu rezervã de cadrele didactice. Mai mult decît atît, s-a constat cã sistemele
de învãþãmînt opun o rezistenþã mai mare la schimbare decît alte categorii sociale (A.Huberman).
Dupã A.Huberman, în contextul dat, factorii de
rezistenþã ar fi urmãtorii:
 exogeni;
 endogeni;
 restrictivi.

QUO VADIS?

Acestea sînt adevãruri relevante, dar ºi alarmante,
în special în raport cu specificul sistemelor educaþionale
în care, dupã pãrerea noastrã, uneori accentul este pus
pe rang, ºi nu pe competenþã. Din aceastã cauzã este
destul de frecventã situaþia (mai ales în veriga medie de
dirijare) unde, pentru a-ºi justifica importanþa de
netãgãduit, componentele ierarhiei superioare îi deleagã profesorului un ºir de sarcini ce necesitã un
considerabil consum psihoenergetic, dar cu efect educativ discutabil. Inspectãrile ocazionale efectuate de
dragul rapoartelor, lucrãrile de control în cadrul cãrora
profesorul este silit (din motive ce îi influenþeazã propria activitate) sã minimalizeze exigenþele faþã de copii,
sã se facã a nu observa cînd aceºtia copiazã, sã mãreascã
nejustificat notele etc., creînd astfel un climat nesãnãtos în instituþiile educaþionale, fapt ce le sugereazã
elevilor ideea cã existã în subterfugiu un anumit decalaj
între mesajul educativ al dascãlului ºi comportamentul
real al acestuia. Efectele unei asemenea politici sînt uºor
previzibile.
Profesorii care încearcã sã opunã rezistenþã
acestei presiuni ierarhice deseori sînt nevoiþi sã
suporte anumite inconveniente din partea maºinii
birocratice, acest fapt constituindu-se ca o lecþie
demonstrativã pentru restul profesorilor, dînd naºtere
la neîncredere, pasivitate, dezinteres faþã de inovaþie.
Pentru implementarea noilor idei, aceºtia vor aºtepta
indicaþii de sus, dar ºi în cazul dat vor proceda mai
mult formal, ca un act de subordonare, ºi nu ca unul
de creativitate.
Aceºti factori de rezistenþã cauzeazã adesea situaþii
favorabile refuzului de a accepta schimbarea, fiind de
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mai multe feluri, precum vom nota în continuare:
_ Refuzul din dorinþa de menþinere a echilibrului
Pe parcursul activitãþii didactice individul ºi-a
format deprinderi ce îi asigurã o poziþie stabilã în
societate. Inovaþia vine sã schimbe niºte situaþii
depãºite de timp. În acest caz membrii societãþii vor
fi nevoiþi sã-ºi modifice anumite elemente comportamentale, ceea ce le solicitã un efort considerabil pe
plan intelectual ºi psihofiziologic. Ei sînt încercaþi de
teama cã nu vor putea face faþã acestor transformãri,
cã nu vor corespunde pe deplin cerinþelor noii realitãþi. Iatã de ce deseori cadrele didactice refuzã sã
accepte inovaþiile din sistemele educaþionale.
_ Refuzul motivat prin competenþa deja obþinutã, cea care i-a asigurat persoanei în cauzã succes,
recunoaºtere, poziþie socialã...
Acest refuz este deosebit de evident în cazul
necesitãþii de redactare a curriculumului, resimþindu-se în special la persoanele cu o pregãtire de
specialitate ºi generalã mai puþin avansatã, cãrora le
vine destul de greu sã se adapteze la noile exigenþe
educaþionale. Dupã pãrerea noastrã, profesorii din
respectiva categorie au un comportament autoritar ºi
dogmatic; ei vor susþine reforma numai dacã aceasta
le va fi impusã de factorii superiori ai ierarhiei administrative.
_ Refuzul din conformism ºi ignoranþã socialã
Pe parcursul anilor, multe cadre didactice ºi-au
atribuit o atitudine conformistã faþã de anumite poziþii
sociale, fapt care le-a transformat, credem, într-o
masã omogenã maleabilã, anemicã, ce nu are ºi nici
nu doreºte sã manifeste o viziune proprie asupra
realitãþii. Reprezentanþii acestei dogme sînt dependenþi de autoritãþi, ei nu pot ºi nici nu doresc sã ia
vreo decizie de sine stãtãtor, motivîndu-ºi incapacitatea prin respectul faþã de tradiþii, disciplinã,
ordine... Aceastã categorie socio-profesionalã încheie
un contract neoficial cu factorii decizionali superiori,
asigurîndu-ºi o viaþã liniºtitã în schimbul unei perspective de a nu deranja în nici un fel oficialitãþile.
Vom constata, cu mult regret, cã situaþia descrisã
mai sus este frecvent întîlnitã în mediul pedagogic din
Republica Moldova, din care cauzã reforma educaþionalã, atît de necesarã în acest spaþiu geografic, practic
se realizeazã extrem de lent.
 Refuzul din capriciu
Este cazul în care profesorul respinge inovaþia
fãrã a prezenta vreun argument. În realitate, rãdãcinile
acestui refuz trebuie cãutate într-o competenþã ce nu
poate fi consideratã avansatã, ele fiind alimentate de
un capital cultural lacunar.
 Refuzul din lipsa de informare
Profesorul nu are posibilitatea sã pãtrundã în esenþa
inovaþiei, de aceea el riscã sã aplice incorect anumite
recomandãri teoretice. Drept consecinþã, rezultatele
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 sînt încrezãtori în forþa cunoaºterii;
 sînt siguri pe propriile puteri;
 sînt binevoitori, dovedind sinceritate ºi entuziasm;
 pot influenþa opinia publicã;
 sînt dispuºi sã facã schimb de experienþã,
participã la reuniuni metodico-ºtiinþifice;
 în anumite condiþii devin rebeli, nu accepta sã
fie trataþi într-un mod autoritar ºi dogmatic, nu tolereazã compromisurile dezonorante ºi neadevãrul.
Accelerarea acceptãrii reformei se va bucura de
susþinerea iniþiatorilor ei, dacã aceºtia vor ºti sã
difuzeze cît mai larg avantajele inovaþiei. În acest
scop activitatea novatorilor trebuie analizatã ºi
popularizatã în ºedinþe metodice, seminarii, colocvii,
reuniuni ºtiinþifice. Se recomandã sã fie create centre de sprijin, de explicare ºi de propagare a inovaþiilor în acest aspect, care ºi-ar coordona eficient, cu
o deschidere largã spre cadrele didactice. Pentru
operativitatea ºi colaborarea la nivelul dorit sînt
utilizabile hãrþi ale liderilor în inovaþie.
Ca efect al procesului de informatizare, mai mulþi
funcþionari din sistemul educaþional vor pãtrunde în
esenþa inovaþiei, vor înþelege necesitatea acesteia ºi,
în final, o vor accepta. În consecinþã, rezistenþa la
schimbare se va reduce, iar numãrul adepþilor acestei
reforme va spori considerabil. În fine, astfel se va
ajunge la etapa în care se vor lansa noi ipoteze
referitoare la posibilele inovaþii în educaþie, perpetuîndu-se progresul educaþional.
REPERE BIBLIOGRAFICE:

1. Huberman, A., Cum se produce schimbarea
în educaþie: contribuþii la studiul inovaþiei,
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2. Neacºu, I., Instruire ºi învãþare, Editura ªtiinþificã, Bucureºti, 1990.
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obþinute nu vor fi de cea mai bunã calitate, se va pierde
interesul faþã de inovaþie ºi profesorul va refuza în
continuare sã practice activitãþi de tip inovator.
S-a constatat cã dificultãþile se agraveazã ºi
criticile sînt mai aspre atunci cînd se presupune cã
noua educaþie este într-un fel mai uºor de realizat
decît cea veche ºi procesul de reformare treneazã ºi
se desfãºoarã încet ºi dificil, fiindcã este o problemã
de creºtere ºi existã multe obstacole care tind sã
împiedice aceastã avansare ºi sã o devieze pe direcþii
greºite (J. Dewey).
Prezentînd multitudinea de factori ce genereazã
o rezistenþã la schimbare, am putea ajunge ºi la
concluzia cã în sistemele educaþionale este imposibil
sã se producã vreo modificare eficientã.
Dupã opinia noastrã, nu trebuie sã dramatizãm
situaþia, ci este necesar sã gãsim acele soluþii care ar
favoriza schimbarea de mentalitate în societate în
favoarea reformei. Lucrul cel mai dificil de înfãptuit
ar fi convingerea profesorului de oportunitatea de a-ºi
revizui practicile, atitudinile, valorile ce s-au acumulat din vechile deprinderi intelectuale, cãci s-a
demonstrat deja cã oamenii acceptã inovaþia cu mai
multã uºurinþã, dacã o înþeleg.
Din cele expuse rezultã cã promotorii reformelor
trebuie sã întreprindã anumite mãsuri de reducere a
rezistenþei pentru a facilita schimbarea, ceea ce
necesitã informaþii explicative temeinice care ar fi
utilizate de profesori cu titlu de ghid prin labirintul
restructurãrilor, aºa încît cei din tabãra oponenþilor
reformei sã treacã de partea iniþiatorilor acesteia.
Este vorba, aºadar, de cunoºtinþe ce pot fi asigurate precum urmeazã:
 Pregãtirea fundamentalã în domeniile:
 teoria cunoaºterii;
 fizica ºi alte ºtiinþe reale/ale naturii;
 ºtiinþele educaþiei;
 axiologia ºi alte domenii umaniste.
 Pregãtirea practicã eficientã a profesorului în
scopul formãrii capacitãþilor de realizare a obiectivelor tematice ale instruirii.
_ Formarea calitãþilor de potenþial novator, aºa
încît profesorul sã implementeze idei noi ºi în propria-i activitate, cît ºi în sistemul educaþional, în
general.
Dintre calitãþile ce îi caracterizeazã pe novatori,
le vom evidenþia pe urmãtoarele:
 au un statut social avansat datoritã pregãtirii
lor profesionale ºi generale;
 se caracterizeazã prin excelente capacitãþi de
autoperfecþionare;
 sînt personalitãþi puternice, energice, cu o
mare voinþã, neinhibate de eventualitatea unor
sancþiuni pentru devieri de la obiectivul propus;
 sînt ataºaþi plenar profesiei lor;

Un învãþãtor mediocru îþi oferã
adevãrul, unul bun te învaþã sã-l
gãseºti.

Friederich Adolf Diesterweg

Liliana NICOLAESCU

Evaluarea cadrelor didactice
ºi dezvoltarea profesionalã
(observare ºi reflecþie, întrebãri,
fãrã concluzii)

Am fost invitatã, relativ nu demult, la o discuþie
iniþiatã de Ministerul Învãþãmîntului, cu participarea
unui grup de reprezentanþi ai Institutului de ªtiinþe
ale Educaþiei, ai universitãþilor pedagogice ºi ai
organizaþiilor neguvernamentale active în domeniul
sprijinirii reformelor în educaþie. Subiectul discuþiei
a prezentat un interes deosebit pentru toþi participanþii  s-a încercat o analizã a diferitelor aspecte
legate de problema standardelor pentru programele
de perfecþionare a cadrelor didactice: ce conþinuturi
ºi modalitãþi de instruire ar trebui sã fie puse la
dispoziþia profesorilor, cine le determinã, în ce formã
ar trebui sã fie organizate, cãror criterii ar trebui sã
corespundã instituþiile ce ar fi autorizate sã ofere
programe de instruire continuã  acestea ºi încã multe
altele au constituit aria tematicã a întrunirii.
Discuþia nu putea sã nu ajungã, respectiv, ºi la
problema evaluãrii cadrului didactic. Conform Regulamentului de atestare a cadrelor didactice, programele
de perfecþionare profesionalã sînt o condiþie obligatorie
pentru etapa preliminarã de atestare. Tot în Regulament,
pe lîngã stabilirea clarã a modului de organizare a
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procesului de evaluare, sînt precizate obiectivele atestãrii
ºi metodologia evaluãrii activitãþii cadrului didactic.
Altfel spus, instituþiile autorizate sã ofere programe de
instruire iniþialã ºi continuã ar trebui sã cunoascã foarte
bine rigorile faþã de prestaþia profesionalã a cadrelor
didactice, stipulate în Regulament, în Legea învãþãmîntului, pentru a putea propune conþinuturi ºi modalitãþi de instruire care sã intereseze profesorii. Pe de altã
parte, cerinþele faþã de calitatea activitãþii profesorului
trebuie sã fie deduse nu doar din documentele reglatoare,
ci în baza unui studiu continuu al realitãþilor pedagogice
contemporane, al provocãrilor din societate cãrora elevii
de azi trebuie sã înveþe sã le facã faþã. Din aceste
considerente se impun o serie de întrebãri la care,
deocamdatã, sistemul existent de evaluare ºi atestare a
cadrelor didactice ºi cel de perfecþionare profesionalã
nu pot rãspunde. Cîteva dintre ele ar fi:
• În ce mãsurã se poate face o evaluare competentã menitã sã contribuie la sporirea calitãþii
educaþiei ºi la dezvoltarea profesionalã a
cadrului didactic atunci cînd nu existã, de fapt,
standarde de performanþã pentru profesori?
• Se pot oare construi standarde faþã de programele ºi instituþiile de perfecþionare a cadrelor
cînd cele de performanþã pentru profesori nu
sînt elaborate?
• Trebuie sau nu sistemul de evaluare sã facã o
distincþie semnificativã între profesorii cu
experienþã ºi profesorii începãtori?
• În ce mãsurã programele universitare de pre-

PONDEROSA VOX

 Configuraþia formativã a activitãþii (parteneriat, interacþiuni) la nivel de lecþie, activitate
metodicã, unitate ºcolarã;
 Abilitatea de a dirija activitatea educaþionalã;
 Organizarea mediului educaþional;
 Rezultatele în formarea elevilor (dezvoltarea
profesionalã);
 Suportul didactic (calitatea ºi design-ul materialelor didactice, a proiectului didactic);
 Cum este acceptat cadrul didactic de elevi,
colegi, metodist ºi managerul ºcolar;
 În ce mãsurã cadrul didactic realizeazã activitatea de cercetare ºtiinþifico-metodicã;
 Manifestarea cadrului didactic la nivel macrostructural (întruniri, conferinþe, seminarii etc.);
 Participarea la diverse activitãþi de formare
continuã;
 Prin ce se manifestã originalitatea, creativitatea, iniþiativa cadrului didactic;
 Parteneriatul în activitatea educaþionalã cu
diverºi factori (pãrinþi, primãrie, direcþia de
învãþãmînt, agenþi economici, sponsori etc.).
Fãrã încercarea de a evalua sau de a face, deocamdatã, orice fel de concluzii, ni s-a pãrut important sã
propunem pentru observare ºi reflecþie tuturor cititorilor interesaþi de problema evaluãrii ºi perfecþionãrii cadrului didactic modul de abordare a unor
rigori relativ similare faþã de acesta, în diferite sisteme
educaþionale:
Participarea la diverse activitãþi de formare
continuã (perfecþionare obligatorie, stagii de formare, cursuri speciale, proiecte educaþionale, proiecte de
management ºcolar, autoinstruire).
A se indica prin semnul +:
foarte bine; bine; satisfãcãtor; cere îmbunãtãþire.
(Regulamentul de atestare a cadrelor didactice din R.
Moldova, Fiºa de evaluare a cadrului didactic)
În ce mãsurã evaluarea activitãþii elevilor este
corelatã cu obiectivele (orientãrile) educaþionale
ºi particularitãþile individuale
A se indica prin semnul +:
în mare mãsurã; în micã mãsurã; necesitã unele
revederi; necesitã schimbãri esenþiale.
(Regulamentul de atestare a cadrelor didactice din
R. Moldova, Fiºa de evaluare a cadrului didactic)
Prin ce se manifestã originalitatea, creativitatea, iniþiativa cadrului didactic
A se indica prin semnul +:
foarte bine; bine; satisfãcãtor; cere îmbunãtãþire.
(Regulamentul de atestare a cadrelor didactice din
R. Moldova, Fiºa de evaluare a cadrului didactic)
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gãtire a cadrului didactic incorporeazã conþinuturi ºi modalitãþi de lucru care sã-i pregãteascã ºi sã-i motiveze pe viitorii profesori?
• În actualul sistem, cît de bine sînt pregãtiþi
evaluatorii (a se vedea Regulamentul) sã
evalueze performanþa cadrului didactic?
• Trebuie sau nu sã se ofere în cadrul programelor de perfecþionare oportunitãþi de
formare a abilitãþilor de autoevaluare ºi planificare personalã a dezvoltãrii profesionale?
• În ce mãsurã performanþa cadrului didactic
trebuie evaluatã în cadrul ºi în conexiune cu
performanþa instituþiei de învãþãmînt în ansamblu, ºi nu separat de aceasta?
• Oferã sau nu actualele programe de perfecþionare
oportunitãþi pentru dezvoltarea abilitãþilor de
lucru în echipã (inclusiv planificare, implementare ºi evaluare a demersului didactic, dezvoltare
a comunitãþilor de învãþare, dezvoltare a relaþiilor
dintre ºcoalã ºi comunitate etc.)?
• În ce mãsurã sistemul actual de evaluare ºi
atestare stimuleazã ºi faciliteazã (auto)perfecþionarea continuã? Nu este oare procedura
de atestare doar un simplu moment formal, la
care se revine din n în n ani?
Nimeni nu ar îndrãzni sã conteste faptul cã programele de perfecþionare a cadrelor didactice trebuie sã
ofere oportunitãþi pentru dezvoltarea competenþelor
profesionale ce urmeazã a fi demonstrate de profesor pentru a face faþã rigorilor procesului de evaluare, dar, în primul rînd, pentru a putea rãspunde
nevoilor reale ale elevului de astãzi. Criteriile de
evaluare a activitãþii cadrului didactic stipulate în
Regulamentul de perfecþionare a cadrelor didactice
din R. Moldova includ: 1) Reflectarea curriculumului
ºcolar în proiectarea didacticã de lungã ºi de scurtã
duratã; 2) Aplicarea strategiilor didactice la lecþie;
3) Selectarea conþinuturilor de învãþare; 4) Evaluarea
progresului ºcolar; 5) Managementul clasei.
Fenomenele de referinþã ºi descriptorii de
performanþã din Fiºa de evaluare a cadrului didactic sînt reproduse în continuare:
 În ce mod cadrul didactic cunoaºte ºi realizeazã curriculumul disciplinei;
 Capacitatea de a elabora (a analiza) proiecte
didatice;
 În ce mãsurã realizeazã obiectivele curriculare;
 Cum poate elabora obiectivele lecþiei ºi sarcinile didactice adecvate;
 Valorificarea conþinuturilor educaþionale;
 Repertoriul tehnologiilor active de predareînvãþare-evaluare;
 În ce mãsurã activitatea elevilor este corelatã
cu obiectivele educaþionale ºi particularitãþile
individuale;

PONDEROSA VOX

Angajarea în procesul de dezvoltare profesionalã
Criteriile de performanþã:
În ce mãsurã profesorul:
 îºi stabileºte prioritãþile pentru creºterea
profesionalã;
 analizeazã performanþele elevilor pentru a
putea identifica propriile nevoi de dezvoltare
profesionalã;
 solicitã sugestiile colegilor la crearea planului
personal de dezvoltare profesionalã;
 aplicã în procesul de instruire cunoºtinþele ºi
abilitãþile achiziþionate în cadrul dezvoltãrii
profesionale;
 îºi modificã propriul plan de dezvoltare profesionalã pentru a îmbunãtãþi calitatea instruirii
ºi pentru a facilita învãþarea elevilor.
(Standardele de performanþã pentru profesorii
experimentaþi, Kentucky, S.U.A.)
În cadrul demersului didactic, profesorul
faciliteazã, monitorizeazã ºi evalueazã achiziþiile
elevilor
Performanþe ºi comportamente scontate:
Profesorul:
 organizeazã ºi realizeazã procesul de instruire
în baza particularitãþilor elevilor ºi obiectivelor curriculare;
 creeazã, selecteazã, adapteazã ºi utilizeazã o
varietate de strategii de evaluare ce oferã
informaþii despre nivelul de achiziþie al elevului ºi despre ariile specifice de sprijin, pentru
a-i informa ºi a-i ajuta pe elevi, pãrinþi, administratori;
 reflecteazã asupra informaþiei acumulate în
urma evaluãrii ºi îºi ajusteazã practicile de
predare pentru a facilita progresul elevului
în învãþare ºi în realizarea obiectivelor curriculare.
(Standardele de performanþã pentru profesori,
Universitatea de Stat din Alaska, S.U.A.)
În cadrul demersului didactic, profesorul
respectã diversitatea culturalã ºi particularitãþile
individuale ale elevilor
Performanþe ºi comportamente scontate:
Profesorul:
 incorporeazã caracteristicile specificului local
ºi cultural în strategiile de instruire;
 identificã ºi utilizeazã strategii ºi resurse
adecvate necesitãþilor individuale ºi specifice
elevilor;
 achiziþioneazã ºi utilizeazã la selectarea strategiilor, materialelor ºi resurselor de instruire
cunoºtinþe de istorie ºi geografie localã, cunoº-
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tinþe despre tradiþiile culturale, limba ºi istoria
etniilor din care fac parte elevii;
 evidenþiazã ºi pune în valoare personalitatea
fiecãrui elev, promovînd principiile echitãþii
ºi diversitãþii.
(Standardele de performanþã pentru profesori,
Universitatea de Stat din Alaska, S.U.A.)
Nu încercãm sã formulãm concluzii cu privire la
mãsura în care criteriile de evaluare citate ºi modalitãþile de analizã a lor pot sau nu pot contribui eficient
la dezvoltarea profesionalã a cadrului didactic,
întrucît acestea ar putea fi trase, probabil, de orice
profesor care a trecut recent prin procedura de
atestare.
Procesul de evaluare a cadrelor didactice ar
trebui sã fie un mecanism de optimizarea a procesului
de învãþare-predare-evaluare. Profesorii ºi administratorii apreciazã importanþa ºi necesitatea evaluãrii. Cred cã ar fi interesantã o discuþie pe paginile
revistei noastre, în care cititorii, profesorii ºi
managerii ce au reuºit sã obþinã grade didactice
în cadrul atestãrii ar putea sã-ºi expunã opinia cu
privire la calitatea actualului sistem de evaluare,
modul de realizare ºi impactul evaluãrii asupra
profesorilor, administratorilor, elevilor ºi a ºcolii
ca instituþie.
Sistemele de evaluare trebuie concepute astfel
încît sã încurajeze creºterea ºi dezvoltarea profesionalã a cadrului didactic, prin intermediul utilizãrii
tehnicilor de evaluare formativã. Dupã pãrerea mea,
ar fi binevenitã o discuþie privind standardele pentru
performanþa profesorilor ºi calitatea sistemelor de
evaluare, dat fiind faptul cã, se pare, existã aproape
întregul set de condiþii care, în opinia cercetãtorilor,
contureazã contextul pentru o evaluare eficientã:
• Reformã ºi iniþiative de restructurare. O parte
însemnatã a reformelor educaþionale vizeazã
schimbarea rolurilor, responsabilitãþilor ºi relaþiilor profesori/elevi ºi profesori/administratori.
Luarea deciziilor în colaborare, managementul
participativ, consolidarea echipei, încercãrile de
formare a comunitãþilor de învãþare în colectivele
pedagogice dicteazã o revizuire a practicilor de
evaluare ºi dezvoltare a personalului.
• Înþelegerea evolutivã a principiilor învãþãrii la
adulþi. Cercetãrile recente ºi interesul pentru
principiile de dezvoltare ºi învãþare ale adulþilor
au generat un ºir de noi opinii privind modul de
încurajare a autoperfecþionãrii continue. Aceste
opinii accentueazã, pentru profesioniºtii adulþi,
importanþa implicãrii active în eforturile de
instruire, a colaborãrii eficiente ºi a oferirii
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pereche, îniþierea ºi dirijarea unor proiecte de
cercetare pedagogicã, elaborarea portofoliilor,
elaborarea ºi realizarea planurilor individuale de
dezvoltare profesionalã. Fiecare dintre noi are un
stil de învãþare ºi de predare propriu. Sistemele
de evaluare ar trebui sã ia în consideraþie aceste
diferenþe de stil.
Am fi foarte interesaþi sã putem gãsi pe paginile
revistei mai multe observãri ºi reflecþii asupra procesului ºi modalitãþilor de evaluare ºi atestare a cadrelor
didactice de la noi din republicã (pentru cã, în opinia
noastrã, rubrica Ponderosa vox ar trebui de fapt sã fie
echivalentã cu Vox populi). Respectiv, ar fi binevenite
ºi referinþele la programele de perfecþionare a cadrelor, oferite de diverse instituþii. Sînt sau nu aceste
programe oportunitãþi de creºtere profesionalã pentru
profesori? Þin cont sau nu de experienþa de muncã a
cursanþilor? Încurajeazã sau nu o deschidere spre
schimbare ºi spre apropiere de interesele elevului?
Acestea ºi altele ar putea, probabil, sã serveascã drept
subiecte de real interes pentru cititorii revistei noastre
nu numai pentru observaþii, reflecþii ºi întrebãri, ci ºi
pentru generalizãri ºi concluzii care ar putea prezenta
un material factologic demn de a fi luat în consideraþie
de cãtre factorii de decizie ºi cercetãtorii preocupaþi
de problemele evaluãrii cadrelor didactice ºi ale
perfecþionãrii lor profesionale.
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sprijinului în concordanþã cu eforturile proprii ºi
cu propria disponibilitate spre schimbare. Aceste
caracteristici nu au constituit o parte a practicilor
tradiþionale de evaluare.
Înþelegerea importanþei ºi complexitãþii predãrii. Cercetãrile curente în domeniul predãrii
accentueazã natura contextualã a predãrii, a
învãþãrii prin cooperare ºi a predãrii cu scopul
obþinerii progresului elevilor. Predarea fiind un
proces foarte complex, este deja destul de perimatã metodologia actualã privind evaluarea profesorilor sau perfecþionarea lor profesionalã.
Axarea pe punerea în valoare ºi utilizarea
experienþei personale a profesorului. Recunoaºterea importanþei experienþei personale a
profesorului determinã înþelegerea clarã a procesului de dezvoltare naturalã ºi planificatã a
profesorului de la novice la expert.
O noua abordare a dezvoltãrii personalului. Pe
parcursul ultimilor ani, cercetãtorii au contribuit
cu mult la mãrirea arsenalului de cunoºtinþe
despre cele mai efective forme de dezvoltare a
personalului academic. Cele mai eficiente programe de dezvoltare profesionalã s-au dovedit a fi
cele care stimuleazã ºi susþin iniþiativele locale ºi
individuale, sînt bazate pe cunoºtinþe ample
despre complexitatea predãrii, oferã provocãri
intelectuale, demonstreazã respect faþã de cadrele
didactice ca profesioniºti, acordã timp suficient ºi
sprijin continuu profesorilor cu scopul de a-i
determina sã-ºi formeze noi competenþe ºi sã le
integreze în experienþa acumulatã anterior.
Reevaluarea practicilor tradiþionale de supervizare. În rezultatul schimbãrii factorilor contextuali, profesorii încep sã punã la îndoialã eficienþa
formelor tradiþionale de supraveghere ºi control
din partea administraþiei. Observaþiile administratorului orientate spre identificarea punctelor
forte ºi a deficienþelor sau a domeniilor care necesitã îmbunãtãþire ar trebui substituite prin discuþiile profesionale în cadrul cãrora cei ce au asistat
la lecþii i-ar ajuta pe profesori sã reflecteze asupra
procesului de instruire. O tendinþã care se observã
în cadrul sistemelor de evaluare din alte þãri este
cea de a acorda profesorilor opþiuni cu privire la
modalitatea de evaluare. Aceste opþiuni includ
astfel de activitãþi ca participarea la instruirea în

Debaraseazã-te astãzi de ceea ce
n-ai vrea sã ai mîine, iar ceea
ce doreºti sã ai mîine 
achiziþioneazã astãzi.

Toma dAquino

Aspecte ale formãrii cadrelor didactice în
Europa Centralã ºi de Est1

Selectare, traducere ºi
comentarii 
Liliana Nicolaescu

Transformãrile politice de dupã 1989 care au declanºat schimbãri la toate
nivelurile au afectat, bineînþeles, ºi procesul de dezvoltare a politicii educaþionale
în þãrile Europei Centrale ºi de Est.
În Ungaria, s-a fãcut încercarea de a stabili centralizat standardele de pregãtire
(formare) a profesorilor. Raportul pentru 1997 privind educaþia în þara datã descrie
în modul urmãtor aceste standarde: Schimbarea cea mai semnificativã din ultimii
ani o constituie elaborarea regulamentului privind cerinþele faþã de calificarea
profesionalã a profesorilor. Decretul guvernamental ce conþine cerinþele faþã de
cadrele didactice pentru clasele V-XII a fost emis în primãvara anului 1997. În baza
lor, numãrul minim de lecþii pentru studenþii  viitori pedagogi este de 600, împãrþite
pe trei domenii dupã cum urmeazã: pedagogie generalã ºi teorie a educaþiei  minimum 330 de lecþii, didacticã generalã ºi metodologie de predare a unei discipline
specifice  minimum 120 de lecþii ºi practicã de predare în ºcoalã  minimum 15%
din lecþii. 2

Care ar trebui sã fie cerinþele faþã de calificarea
profesionalã a cadrului didactic de la noi? Cum poate fi asigurat faptul ca aceste cerinþe sau standarde,
odatã elaborate, sã reflecte nevoile reale ale ºcolii ºi
societãþii?
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Standardele pentru pregãtirea cadrelor didactice sînt în curs de elaborare în
Polonia, unde, în cadrul reformelor educaþionale radicale, a fost iniþiatã o discuþie
privind rigorile faþã de un model al profesorului modern. 3
În Slovenia, Ministerul Educaþiei ºi Sporturilor ºi-a declarat intenþia de a elabora
standarde similare încã în 1996. În Cehia, cercetãtorii ºi practicienii interesaþi de
elaborarea standardelor au întîmpinat dificultãþi, ministerul de resort fãcînd referinþã
la autonomia deplinã a universitãþilor ºi la responsabilitãþile comisiei naþionale de
acreditare în domeniu.
Principala schimbare a abordãrii pregãtirii cadrelor didactice în þãrile Europei
Centrale a fost generatã de eliminarea radicalã a conceptului conform cãruia
profesorul trebuia sã fie promotorul voinþei politice a statului ºi a partidului comunist.

MAPAMOND PEDAGOGIC

Se poate constata cã în ultimii ani programele de instruire /pregãtire a cadrelor
didactice la nivel universitar nu mai sînt specializate atît de îngust ca mai înainte, în
unul sau douã domenii academice. Elementele de conþinut incluse în multe din curricula universitare din Cehia, de exemplu, presupun, pe lîngã cursuri introductive în
filozofie, ºtiinþe politice, economie, sociologie ºi ecologie, considerate drept baze
ale educaþiei umanistice, ºi cursuri de pedagogie, psihologie, comunicare eficientã,
relaþii interpersonale, precum ºi în alte domenii la alegere, dar relevante pentru
curriculumul ºcolar în uz. De cele mai multe ori, acestea din urmã þin de aria ºtiinþelor
naturale sau de cea a limbilor strãine. Construcþia datã a curricula de la facultãþile
pedagogice oferã mai multe posibilitãþi ºi este destul de atractivã pentru tinerii candidaþi
care, la absolvire, nu mai merg în ºcoalã sau pleacã din ea doar peste cîþiva ani.
Aspectul-cheie al reformãrii la nivel de conþinuturi a pregãtirii cadrelor didactice îl
constituie totuºi orientarea spre instruirea centratã pe elev. Experienþa Cehiei, de ajustare
ºi renovare a curriculumului instituþiilor pedagogice, a avut drept rezultat recunoaºterea
ºi valorificarea serioasã a unor aspecte importante: instruirea prin cooperare,
diferenþierea, individualizarea, formarea abilitãþilor de comunicare, stimularea
creativitãþii, motivarea, integrarea copiilor cu deficienþe, relaþia profesor-elev, diagnosticarea pedagogicã etc. Un numãr mare de profesori s-au implicat în educaþia despre ºi
pentru drepturile copiilor.
În majoritatea þãrilor Europei Centrale ºi de Est, sistemul de prelegeri ºi seminarii
tradiþionale universitare pierde tot mai mult în faþa cursurilor integrate, elaborate
în baza necesitãþilor reale de formare a abilitãþilor practice. Problema formãrii
abilitãþilor de instruire constituie unul dintre aspectele cele mai frecvent discutate
în cadrul conferinþelor internaþionale ce þin de domeniul formãrii profesionale a
cadrelor didactice.4 Pe parcursul acestor dezbateri a fost criticat modelul tradiþional
conform cãruia viitorul pedagog era doar informat în domeniu ºi despre ºtiinþele
educaþiei, în loc sã i se ofere posibilitatea de a achiziþiona abilitãþi profesionale aplicabile, inovatoare ºi relevante pentru procesul de predare-învãþare-evaluare.

Ce loc ocupã acest aspect - centrarea pe elev - în
programele de studii pedagogice actuale de la noi?
În ce mãsurã sînt abordate ºi valorificate instruirea prin cooperare, diferenþierea, individualizarea,
formarea abilitãþilor de comunicare, stimularea creativitãþii, motivarea, integrarea copiilor cu deficienþe, relaþia profesor-elev,
diagnosticarea pedagogicã
etc.  în cadrul cursurilor
de la facultãþile noastre
pedagogice?

Existã asemenea cursuri
integrate la noi? Cãror
nevoi reale ar putea sã rãspundã asemenea cursuri?
Ar fi util un schimb de
experienþã cu cei care le
implementeazã?

Studentul absolvent, viitor profesor, trebuie sã fie capabil de:
_ a face faþã situaþiei în momentul contactului cu un grup nou (necunoscut) de
elevi;
_ a aplica tehnici simple de observare, chestionare ºi metode sociometrice
pentru a cunoaºte bine grupul de elevi;
_ a studia ºi a analiza mediul ºcolar local ºi condiþiile de trai ale elevilor, pentru
a putea face concluziile necesare privind elaborarea unor activitãþi educaþionale
adecvate;
_ a face un studiu de caz concret asupra situaþiei elevilor dezavantajaþi sau cu
probleme ºi a familiilor acestora;
_ a crea un climat de cooperare între elevi, a facilita acelaºi tip de climat în
cadrul colectivului pedagogic ºi a lucra în echipã;
_ a organiza acþiuni preventive ºi de corectare privind elevii ºi riscurile prezente
în mediul local (abuzul de droguri, nerespectarea reprezentanþilor minoritãþilor
etnice etc.). 5
O abordare analogicã celei de mai sus a fost adoptatã ºi în cazul organizãrii ºi
conþinuturilor aºa-zisului semestru clinic  adicã a practicii pedagogice la
Facultatea de ªtiinþe ale Educaþiei de la Universitatea Karlov, Praga, Cehia.
Scopul unei asemenea abordãri este de a-l ajuta pe studentul  viitor profesor sã
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În ce mãsurã etapa de
practicã pedagogicã a studenþilor de la noi îi pregãteºte, îi ajutã ºi le solicitã
achiziþionarea unor asemenea cunoºtinþe, abilitãþi
ºi atitudini?
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Iatã o încercare de a explicita ce înseamnã abilitãþi profesionale aplicabile,
inovatoare ºi relevante pentru procesul de predare-învãþare-evaluare care trebuie
achiziþionate în cadrul studiilor la facultate (modelul Poloniei):

MAPAMOND PEDAGOGIC

La care dintre facultãþile
noastre pedagogice se pune
accentul pe pregãtirea profesorilor în vederea dezvoltãrii relaþiilor dintre ºcoalã ºi comunitate?

Care este situaþia curentã în Republica Moldova?
Care e raportul real dintre
teoria abstractã ºi problemele practice reale în
curricula
universitare
actuale?

În ce mãsurã s-au
schimbat structura ºi conþinutul programelor ºi planurilor de învãþãmînt de la
noi, în ultimii 10 ani,
pentru a putea pregãti studenþii sã rãspundã la provocãrile realitãþilor ºcolare? În ce mãsurã pot rãspunde programele de perfecþionare oferite de aceleaºi facultãþi necesitãþilor
reale ale cadrelor didactice
din cîmpul muncii?
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cunoascã profund viaþa ºcolarã, sã-ºi evalueze capacitãþile pedagogice ºi sã
acumuleze cunoºtinþele, abilitãþile necesare pentru a putea lucra cu elevii, cu
pãrinþii acestora ºi cu reprezentanþii comunitãþii în genere, aspectele în cauzã
situîndu-se tot mai mult în centrul atenþiei cadrelor didactice.
ªi în cazul Slovaciei, elementele de bazã care ar urma sã fie realizate în cadrul
reformãrii sistemului de pregãtire a cadrelor didactice reprezintã aspectele-cheie
abordate în documentele de politicã educaþionalã:
Pentru a îmbunãtãþi calitatea pregãtirii cadrelor didactice este necesar sã se punã
accentul pe dezvoltarea abilitãþilor de predare-învãþare-evaluare a viitorilor profesori
ºi sã se stabileascã limite clare îndelungatei predilecþii a formatorilor pentru prelegerile teoretice generale. Una dintre cele mai frecvente critici aduse instituþiilor de
învãþãmînt superior este cea privind contradicþia dintre teoria abstractã ºi
problemele practice reale, din cîmpul muncii. În învãþãmîntul universitar, libertatea
deplinã a facultãþilor privind dezvoltarea structurii ºi conþinuturilor curriculare este
absolut îndreptãþitã ºi normalã. Nu existã ierarhii superioare care sã dicteze. Fãrã
îndoialã, vor avea loc schimbãri curriculare de substanþã. Deja existã o anumitã
presiune pe direcþia acestora, inclusiv ºi pe direcþia oferirii mai multor posibilitãþi
studenþilor pentru a putea opta pentru anumite cursuri ºi, desigur, pentru a-ºi putea
alege profesorii. Consideraþiile privind urmãtorii paºi pun accentul pe trecerea la un
sistem de credite ºi la programe modulare de studii, precum ºi la o cooperare mult
mai strînsã între profesorii universitari ºi cei ºcolari, prin intermediul unor parteneriate
benefice, i.e. ºcoli care sã serveascã drept laboratoare de lucru pentru universitãþi, o
implicare calitativã a instituþiilor de învãþãmînt superior în domeniul perfecþionãrii
cadrelor didactice etc.6
Cele expuse mai sus reprezintã doar cîteva amãnunte, din multele demne de
consideraþie, privind dinamica dezvoltãrii sistemelor de pregãtire a cadrelor
didactice în þãrile Europei Centrale ºi de Est. Lecturarea altor materiale la acelaºi
subiect ar putea genera, probabil, mai multe întrebãri decît cele enunþate de noi
pe marginea tezelor privind starea de lucruri din þara noastrã în acest domeniu.
Ar fi interesantã o analizã la care s-ar putea angaja chiar cadrele universitare
de la facultãþile noastre pedagogice ºi studenþii  viitori pedagogi. Acestea sînt
doar cîteva dintre aspectele la care revista noastrã aºteaptã contribuþiile cititorilor
 profesori ºi studenþi, factori de decizie preocupaþi de problemele pregãtirii ºi
perfecþionãrii cadrelor didactice.
1

Teze din raportul prof. Jiríí Kotásek (Facultatea de ªtiinþe ale Educaþiei, Universitatea Karlov,
Praga, Cehia) la Conferinþa a 24-a anualã a Asociaþiei Europene pentru Educaþia Profesorilor,
20 august  5 septembrie 1999, Leipzig: Problemele privind reformarea pregãtirii cadrelor
didactice (Selectare, traducere ºi comentarii  Liliana Nicolaescu).
2
OKI  Institutul Naþional pentru Educaþie Publicã din Budapesta. Educaþia în Ungaria. 1997,
Budapesta, 1998.
3
Janowski, A. Reforma a model nauczyeciela. (O reformã ºi un model al profesorului) //Nowe w
szkole 1998-1999, Varºovia.
4
Conferinþa Internaþionalã pentru Educaþie a U.N.E.S.C.O., Geneva, 1996;
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cunoºtinþelor profesionale ale cadrelor didactice ºi disciplinele de referinþã în cadrul instruirii
profesorilor - Leipzig, 30 august  5 septembrie 1999;
Conferinþa a 25-a anualã a Asociaþiei Europene pentru Educaþia Profesorilor (ATEE) Problemele
formãrii profesionale a cadrelor didactice ºi cooperarea globalã. O cale pentru autoinstruirea
permanentã, Barcelona, 28 august  2 septembrie 2000.
5
Janowski, A. Reforma a model nauczyeciela. (O reformã ºi un model al profesorului) //Nowe w
szkole 1998-1999, Varºovia.
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Vantuch, J. Problems of Teachers and Teacher Education in Slovakia. (Problemele profesorilor
ºi ale pregãtirii lor profesionale în Slovacia, 1999.
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În Japonia profesorii constituie una dintre categoriile de bazã ale societãþii care, de altfel, a pus pe
umerii acestora multe responsabilitãþi, avînd, totodatã, ºi expectaþii înalte pentru ei.
Prin noþiunea de ºcoalã cultura japonezã subînþelege nu doar transmiterea de cunoºtinþe, dar ºi
cultivarea unei moralitãþi înalte, a unor caracteristici
personale ºi a valorilor general-umane. Din aceste
considerente, soluþionarea problemelor privitor la
perfecþionarea cadrelor este legatã anume de dezvoltarea calitãþilor enumerate, ºi nu de rezultatele academice.
Perfecþionarea este obligatorie pentru profesorii
ºcolilor publice, indiferent de stagiul lor de muncã.
Atît perfecþionarea cadrelor didactice, cît ºi cercetãrile în domeniu se desfãºoarã, de cele mai multe ori,
în instituþiile de învãþãmînt. Conform directivelor
Ministerului Educaþiei ºi ale consiliilor prefecturale
ºi municipale, profesorilor de la ºcolile publice li se
oferã cursuri de perfecþionare cu o duratã minimã de
20 de zile per an, fãrã a se þine cont de domeniul de
activitate, stagiul de muncã etc.
Perfecþionarea cadrelor didactice din Japonia se
realizeazã în cadrul a cinci tipuri de training:
 training desfãºurat în ºcoala în care activeazã
profesorul respectiv;
 training informal organizat în mod individual de
cadrele didactice prin constituirea unor grupuri
mici de profesori din district care se ocupã, în
special, de cercetãri în domeniu;
 training organizat de centrele de instruire locale;
 training pentru managerii ºcolari ºi specialiºtii
care oferã consultanþã în probleme de curriculum,
organizat de Ministerul Educaþiei la Centrul
Naþional de training;
 training cu durata de 2 ani oferit anual ºi
desfãºurat la instituþiile naþionale, al cãror scop
este perfecþionarea la nivel avansat a profesorilor
cu realizãri deosebite, pentru care sînt triate doar
cîteva sute de cadre didactice din întreaga þarã.

La organizarea ºi desfãºurarea cursurilor de
perfecþionare ºi a activitãþilor de cercetare îºi aduc
contribuþia atît Ministerul Educaþiei, cît ºi multe
organizaþii ale profesorilor.
Perfecþionarea cadrelor didactice are loc, de regulã,
chiar în ºcoala de funcþionare a profesorului ºi este
supravegheatã de shido shuji, pedagogi-metodiºti cu
vastã experienþã. Profesorii participã, de asemenea, la
diferite întruniri pentru a discuta planuri de activitate
ºi metode noi de predare, demonstrate ulterior în cadrul
unor ore deschise asistate de shido shuji ºi colegi.
Centrele locale de instruire susþin perfecþionarea
cadrelor didactice, oferind consultanþã ºi finanþînd
cercetãri. Fiecare dintre cele 47 de prefecturi ºi
10 dintre cele mai mari municipii au cîte un centru local de instruire. În 1985, de exemplu, Centrul de
Instruire din municipiul Hiroshima a propus 159 de
programe de perfecþionare pentru 21 de domenii de
activitate. Programele prevãzute pentru o duratã de 15 zile au inclus subiecte la pedagogie, managementul
ºcolar, tehnologia educaþionalã, managementul în
clasã. Pe lîngã shido shuji, centrul mai invitã ºi
profesori universitari, judecãtori, manageri industriali.
O datã în ºase ani toþi profesorii sînt obligaþi sã se
prezinte la centru pentru o perioadã de trei zile în
vederea familiarizãrii cu informaþia la zi, discutãrii unor
metode noi de predare etc.
O altã metodã de perfecþionare este oferitã de cele
trei instituþii naþionale: Hyogo, Joetsu, Takushima.
Acestea selecteazã profesori experimentaþi care în urma programului de studii obþin diploma de magistru.
Diversitatea modalitãþilor de realizare a perfecþionãrii cadrelor didactice, cerinþele înalte, dar ºi
facilitãþile acordate de Ministerul Educaþiei, cumulate
cu interesul personal al profesorilor, contribuie la
consolidarea acestei verigi de maximã importanþã
pentru societatea japonezã care investeºte mult în
instruirea profesorilor pentru a atinge culmile calitãþii
activitãþii didactice.
Selectare ºi adaptare: Victor Koroli
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Educaþia pentru fiecare 

Tatiana TURCHINÃ

principiu fundamental al sistemului
educaþional danez

Piaþa muncii, fluxul informaþional, concurenþa
solicitã noi abilitãþi ºi competenþe din partea angajaþilor. Lumea afacerilor, industria, medicina, sfera
serviciilor publice tot mai insistent reclamã specialiºti
de calitate înaltã.
Ce fac cei al cãror echipament intelectual sau
financiar nu le permite sã termine o facultate sau sã
efectueze stagii de recalificare?
Articolul de faþã îºi propune sã aducã la cunoºtinþã
unele aspecte ale politicii educaþionale din Danemarca care reflectã cu fidelitate sistemul democratic
al acestei þãri. Cuvintele-cheie ale educaþiei sînt:
Democraþie, Egalitate, Dialog.
Formarea tinerilor ºi adulþilor ocupã un loc important în cadrul sistemului educaþional danez. Ei au la
dispoziþie o varietate de opþiuni pentru a-ºi continua
studiile atît teoretico-ºtiinþifice, cît ºi cele vocaþionale.
Sistemul educaþional danez este organizat astfel
încît fiecare are posibilitatea de a alege una din
direcþiile expuse mai jos, de a-ºi continua studiile
imediat dupã cl.I-IX sau mai tîrziu, de a obþine o altã
calificare sau de a-ºi dezvolta noi abilitãþi.
Vom prezenta o descriere succintã a structurii
educaþiei tinerilor ºi adulþilor care se realizeazã la
douã niveluri:
I. Educaþia secundarã care include:
1. Educaþia secundarã superioarã generalã:
a) Gymnazium;
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b) cursuri de pregãtire pentru examene (HF).
2. Educaþia secundarã vocaþionalã
II. Educaþia superioarã:
1. Educaþia superioarã de scurtã duratã (2 ani).
2. Educaþia superioarã de duratã medie (3 ani).
3. Educaþia superioarã de lungã duratã (7-8 ani).
Dupã cum afirmã înºiºi danezii, sistemul lor educaþional este confuz pentru mulþi dintre ei, dar cu atît mai
mult pentru strãini. Dar, sã descifrãm fiecare treaptã.
În Danemarca aproximativ 95% din elevii ce
absolvesc 8-9 clase au posibilitatea de aºi continua
studiile la ºcolile secundare sau vocaþionale.
Gymnazium este una dintre formele educaþiei
secundare superioare generale, în care învaþã 38% din
elevii cu studii secundare primare. Dupã trei ani de
studii, elevii, prin susþinerea unor examene în scris,
primesc calificativul pentru admitere la universitate
sau la alte instituþii superioare. Obiectivul Gymnazium-ului îl constituie instruirea generalã ºi pregãtirea teoretico-ºtiinþificã pentru continuarea studiilor.
Studenþii pot opta pentru unul dintre cele douã
profiluri: lingvistic ºi matematic. În Gymanzium se
practicã divizarea disciplinelor în obligatorii (aceleaºi pentru toate ºcolile) ºi opþionale (variazã de la
o ºcoalã la alta).
Cursurile de pregãtire pentru examene (HF)
reprezintã o formã de învãþãmînt pentru tinerii ºi
adulþii care au abandonat la un moment dat studiile
ºi doresc sã ºi le reia, precum ºi pentru absolvenþii
ºcolilor secundare primare. Cursurile HF oferã, similar Gymnazium-ului, o pregãtire generalã pentru o
eventualã continuare a studiilor. Perioada de instruire
a tinerilor cu frecvenþã full-time este de doi ani.
Adulþii pot frecventa o singurã disciplinã obligatorie
sau pot opta pentru un program integral. Sistemul de
materii oferã discipline obligatorii ºi opþionale. Spre
deosebire de Gymnazium examenele pot fi susþinute oral ºi/sau în scris, programa fiind flexibilã.
O altã formã opþionalã de studii secundare este
educaþia vocaþionalã ºi training-urile, al cãror scop
este calificarea studenþilor pentru angajarea în cîmpul
muncii. Circa 57% din tineri urmeazã colegiile
vocaþionale. Meritã atenþie faptul cã reprezentanþii
pieþei muncii sînt implicaþi direct în activitatea
colegiilor vocaþionale. Întreprinderile, companiile
sînt parteneri în elaborarea ºi implementarea programelor de învãþãmînt. Modificarea conþinutului ºi
a structurii programelor are loc în cooperare sau la
solicitarea comitetelor sau consiliilor speciale ce

coordoneazã ofertele de pe piaþa muncii. Astfel, se
tinde spre minimalizarea distanþei dintre înregistrarea
noilor necesitãþi de competenþã ºi introducerea
acestora în educaþia specialiºtilor.
În Danemarca funcþioneazã 4 tipuri de colegii
vocaþionale:
 tehnice;
 economice;
 agricole;
 de asistenþã socialã ºi protecþie a sãnãtãþii.
Colegiile oferã patru categorii de programe:
 educaþia vocaþionalã ºi training;
 educaþia secundarã vocaþionalã superioarã
(HHX, HTX);
 Programul Diplomei academice;
 educaþia continuã pentru adulþi.
Programa de instruire se focuseazã pe învãþare,
mai puþin pe predare. Studenþii sînt antrenaþi sã-ºi
aleagã ºi sã-ºi gestioneze propriul proces de instruire
prin elaborarea unui plan individual de studiu.
În cadrul educaþiei vocaþionale, nu existã conceptul de clasã. Activitatea se desfãºoarã în grupe
organizate în funcþie de necesitãþi, profesorii fiind
doar facilitatori ai acesteia.
Programul Educaþia vocaþionalã ºi training
prezintã modelul tip sandwich în care instruirea
teoreticã alterneazã cu cea practicã la întreprinderi ºi
companii. Programul prevede douã niveluri:
Nivelul I  de bazã: studenþii frecventeazã disciplinele obligatorii ºi opþionale care oferã dezvoltarea
unor abilitãþi relevante domeniului ales.
Nivelul II  de specializare (principal): presupune
atît ore teoretice, cît ºi practice la întreprinderile cu
care este încheiat un contract ce stipuleazã ºi remunerarea studentului cu cel puþin un salariu minim.
Durata ºi perioadele de efectuare a practicii
variazã de la un colegiu la altul. De exemplu, colegiile
tehnice propun pentru nivelul de bazã 20 de sãptãmîni, dar acesta poate fi extins pînã la 60 pentru
studenþii cu necesitãþi speciale. Pentru nivelul I
colegiile economice propun 38 sau 76 de sãptãmîni,
iar perioada de studii la nivelul II dureazã 4 sãptãmîni,
urmatã de practica în companiile de business.
Admiterea nu este restrictivã, important fiind ca
pretendentul sã aibã nivelul primar.
Educaþia secundarã vocaþionalã superioarã
constã din douã tipuri de cursuri, cu durata de trei ani,
frecventate de 16% din elevii absolvenþi ai claselor
I-IX. Obiectivul acestora este pregãtirea studenþilor
pentru admiterea la instituþiile superioare ºi pentru
angajarea în cîmpul muncii.
Cursurile de orientare comercialã (HHX) ºi cele
de orientare tehnicã (HTX) oferã subiecte generale
ºi de specialitate: 2/3 din timpul acordat studiilor
(3 ani) este repartizat disciplinelor obligatorii ºi 1/3 

celor opþionale. La decizia studentului, cursul opþional poate fi transformat în obligatoriu.
Admiterea la cursurile în cauzã se face în baza
studiilor primare secundare în urma examenelor la
obiectele relevante susþinute cu o notã de promovare.
Absolvenþii acestora au posibilitatea sã-ºi continue
studiile la colegiile vocaþionale de la nivelul II.
Programul Diplomei academice presupune studii
tehnice ºi economice superioare (2 ani). Cursurile
sînt, în fond, teoretice, iar la absolvirea lor studenþii
obþin o diplomã de specialitate recunoscutã pe plan
internaþional.
Profesorii au studii universitare ºi experienþã în
domeniul tehnic sau economic.
Programul Educaþia continuã este orientat spre
cei care au renunþat la studii sau au nevoie de recalificare. Colegiile vocaþionale oferã adulþilor programe speciale flexibile.
Colegiile vocaþionale oferã cursuri de calificare
adulþilor cu studii necomplete, care au fost angajaþi în
cîmpul muncii dupã ºcoala primarã secundarã. Cursanþii
pot opta pentru frecventarea unor anumite obiecte.
Programul Diplomei academice este valabil
pentru adulþii calificaþi încadraþi în activitate profesionalã. Cursantul face studii conform unui program
elaborat individual.
În Danemarca, agricultura este ocupaþia a circa
4% din populaþie ºi constituie 15% din exportul
naþional de produse. Cele 25 de colegii cu profil
agricol pregãtesc studenþii pentru a se angaja la întreprinderile agricole sau pentru admiterea la Universitatea Regalã de Veterinãrie ºi Agriculturã, unde
studiile dureazã 3 ani ºi 6 luni. Programul include
3 perioade de bazã (8, 20 ºi 24 sãptãmîni) ce
alterneazã cu perioade de efectuare a practicii de
producþie.
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În 1991, în cadrul educaþiei vocaþionale a fost
introdus un nou program Asistenþa socialã ºi protecþia sãnãtãþii, al cãrui obiectiv este pregãtirea urmãtoarelor categorii de specialiºti: educatori sociali,
asistenþi sociali, îngrijitori, învãþãtori, consilieri,
terapeuþi etc., adicã a specialiºtilor cu o calificare
pedagogicã/socialã ºi de asistent. Ei vor lucra cu copii
de vîrstã preºcolarã ºi persoane handicapate, cu
persoane în vîrstã ºi bolnavi somatici (în special cu
cei incurabili), mintali.
Programa de studiu este organizat dupã modelul
sandwich ºi dureazã 41 de luni. Majoritatea colegiilor de asistenþã socialã ºi protecþie a sãnãtãþii au
urmãtoarea structurã: (vezi tabelul).
Admiterea la colegiu solicitã o calificare obþinutã
anterior sau experienþã în domeniu.
ªcolile de producþie sînt cele care timp de 6 sau
12 luni oferã cursuri de pregãtire practicã a tinerilor
ce nu au studii primare complete. Cursurile pregãtitoare îi stimuleazã pe participanþi pentru o ulterioarã
educaþie vocaþionalã. De regulã, elevii sînt instruiþi
în croitorie, prelucrarea lemnului ºi a metalului,
protecþia naturii.
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Pentru tinerii sub 19 ani, care nu manifestã interes
pentru nici o profesie, sînt organizate aºa-numitele
cursuri de iniþiere (840 de sãptãmîni) care îi familiarizeazã cu varietatea de instituþii ºi programe vocaþionale.
Astfel, sistemul educaþiei vocaþionale în Danemarca constituie un sistem comprehensiv cu multiple
posibilitãþi.
Pe lîngã aceste instituþii este binevenitã reþeaua de
ºcoli pentru instruirea adulþilor, printre care:
A) Centrul de educaþie pentru adulþi (VUC)
oferã posibilitatea de continuare a studiilor celor care
le-au abandonat anterior. Se admit persoane de la
vîrsta de 18 ani. Centrul pune la dispoziþie disciplinele
de la nivelul ºcolii primare pînã la nivelul ºcolii secundare superioare. Cursanþii îºi pot alege un obiect sau
mai multe, pot frecventa la zi sau seral. Studiile
finalizeazã cu susþinerea unor examene. La VUC se
pot înscrie ºi adulþii care vor sã cunoascã conþinutul
disciplinelor din ºcoala primarã pentru a-l învãþa pe
propriul copil sau pentru a-l ajuta la teme.
Spre deosebire de studiile din colegii, care sînt
gratuite, aici existã taxe parþiale (de ex., taxa pentru
160 ore este de 300 Kr D - 36$ S.U.A.).
B) Folk High School sînt niºte ºcoli private ai
cãror membri decid conþinutul ºi formele de predare.
Obiectivul acestora este dezvoltarea personalã, ceea
ce semnificã cã orele de curs: comunicarea socialã,
arta, muzica, sportul ºi alte activitãþi faciliteazã
descoperirea comprehensiunii ºi creºterii sinelui ºi
ameliorarea relaþiilor umane. Aici nu existã examene
sau teste. Max Ustrup, directorul unei asemenea ºcoli,
afirmã: Noi le sugerãm oamenilor sã-ºi asume
responsabilitatea pentru sine ºi sã-ºi accepte propria
persoanã. Noi semãnãm provocãri ºi construim
poduri între oameni.
Cursurile de lungã duratã (538 sãptãmîni) sau de
scurtã duratã (14 sãptãmîni) sînt achitate parþial de
cursanþi.
Datoritã varietãþii de instituþii pentru tineri ºi
adulþi, sistemul educaþional din Danemarca reuºeºte
sã contribuie la dezvoltarea socialã ºi economicã, sã
furnizeze specialiºti ce corespund solicitãrilor pieþei
muncii.
Educaþia este apreciatã ca o adevãratã investiþie
în viitorul societãþii.
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Pentru a-l învãþa pe altcineva, e
nevoie de mai multã minte decît
pentru propria instruire.

Michel Eyquem de Montaigne

Vitalie POPA

O speranþã pentru ºcolile
din Republica Moldova

Printre evenimentele cu impact major asupra viitoarelor activitãþi ale Centrului Educaþional PRO
DIDACTICA se înscrie atelierul Autoevaluarea ºcolii
organizat între 11-13 mai 2001 de Programul Evaluarea
Unitãþii ªcolare în colaborare cu Universitatea Metropolitanã din Leeds (Marea Britanie), reprezentatã de dr.,
prof. Paul Clarke. Cititorii îºi amintesc, probabil, de
interviul acordat de prof. Clarke revistei Didactica
Pro în nr. 3, unde se referea la intenþia elaborãrii unui
proiect de colaborare între cele douã instituþii, intenþie
care începînd cu februarie 2001 a devenit realitate.

educaþional din Moldova prin instituirea unei reþele
naþionale de ºcoli angajate permanent într-un proces
de autoevaluare.
Realizate într-o atmosferã favorabilã atingerii
obiectivelor propuse, activitãþile atelierului au relevat
necesitatea aplicãrii unor noi soluþii pentru problemele cu care se confruntã ºcolile din Moldova,
precum ºi asigurarea unei colaborãri între ºcoli, prin
intermediul cãreia ar avea acces la cele mai reuºite
practici educaþionale ºi, desigur, posibilitatea de a le
implementa în comunitãþile în care activeazã.
Urmãtoarea etapã a desfãºurãrii proiectului o
constituie organizarea unei tabere de varã pe parcursul cãreia reprezentanþii Direcþiilor Generale
Judeþene de Învãþãmînt, Tineret ºi Sport vor elabora

Activitãþile atelierului Autoevaluarea ºcolii s-au
desfãºurat cu participarea reprezentanþilor Direcþiilor
Generale Judeþene de Învãþãmînt, Tineret ºi Sport, a
directorilor ºi directorilor adjuncþi ai acestor instituþii,
precum ºi a specialiºtilor principali ºi a inspectorilor.
De asemenea, la atelier au participat ºi directorii
ºcolilor implicate în proiectul-pilot.
Obiectivul major al atelierului a fost crearea
premiselor pentru construirea unui dialog constant
între reprezentanþii diferitelor structuri ale sistemului
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planurile activitãþilor pentru anul de studii 2001 
2002, ceea ce va permite realizarea obiectivelor
propuse ºi obþinerea unor noi rezultate în colaborarea
dintre instituþiile implicate în reforma sistemului
educaþional.
***
PRO DIDACTICA ÎN CONTEXT REGIONAL

În ultimul timp, forma cea mai rãspînditã de
organizare a proceselor pentru realizarea unor obiective o constituie proiectul. În Republica Moldova
existã instituþii specializate în instruirea celor ce
doresc sã elaboreze proiecte pentru obþinerea de
fonduri de la agenþiile internaþionale de dezvoltare.
De asemenea, existã multe organizaþii neguvernamentale care pe parcursul ultimilor ani au reuºit sã
obþinã finanþãri suplimentare, fapt datorat competenþei acestora de a elabora proiecte coerente, cu
obiective clare ºi realizabile, relevante pentru situaþia
beneficiarilor.
Oricum, experienþa demonstreazã cã un proiect
bine conceput nu înseamnã întotdeauna ºi un plan
sistematizat. Finanþatorii sînt întotdeauna interesaþi de
modul în care proiectele respective vor fi estimate,
ceea ce presupune necesitatea încorporãrii unui sistem
de evaluare la diferite niveluri. La argumentul dat mai
poate fi plusat ºi altul ce þine de integritatea organizaþiilor care administreazã proiecte: dacã organizaþia într-adevãr are intenþii serioase privind modul
în care sînt implementate activitãþile proiectului, fiind
interesatã ºi de impactul lor asupra beneficiarilor,
atunci evaluarea devine o sursã constantã de dezvoltare organizaþionalã optimã.
Þinînd cont de cele expuse mai sus, dorim sã
oferim o soluþie integralã pentru instituþiile ce solicitã

obþinerea unor fonduri suplimentare de la donatori
strãini, dar care urmãresc ºi eficientizarea propriilor
activitãþi prin elaborarea ºi implementarea unor
procedee de evaluare a proiectelor pe care le administreazã  MAPA-Project. Aceasta constituie o
metodologie integralã de planificare ºi evaluare a
proiectelor, elaboratã de Ulrich Schiefer, profesor la
Institutul de Management din Lisabona (Portugalia)
ºi Reinald Dõebel, profesor la Universitatea din
Muenster (Germania).
Prin intermediul unui ciclu de seminarii organizate de Institutul pentru Politicã Educaþionalã
Budapesta (Ungaria), aceastã metodologie a devenit
parte constitutivã a competenþelor de elaborare ºi
implementare a proiectelor a douã organizaþii din
Republica Moldova: Centrul Educaþional PRO DIDACTICA ºi Alianþa de Microfinanþare din Moldova, care nu doar o aplicã în propriile activitãþi, ci
contribuie ºi la promovarea ei prin reþeaua Fundaþiilor
Soros din spaþiul ex-sovietic.
În acest sens, în perioada 31 mai - 5 iunie 2001
Fundaþia pentru o Societate Deschisã din Georgia a
gãzduit seminarul Planificarea ºi evaluarea programelor educaþionale organizat de Institutul pentru
Politicã Educaþionalã, la care au participat reprezentanþi ai diferitelor programe din cadrul Fundaþiilor
Soros din Georgia, Uzbekistan, Azerbaidjan, Kazahstan ºi Ucraina.
În calitate de facilitatori ai acestui atelier au fost
Igor Pãdure, Directorul Executiv al Alianþei de
Microfinanþare din Moldova ºi subsemnatul, Coordonator de Program la Centrul Educaþional PRO
DIDACTICA.
Activitãþile acestui atelier au demonstrat o datã în
plus interesul sporit pentru tehnicile de planificare ºi
evaluare  instrumente de eficientizare a managementului proiectelor ºi de îmbunãtãþire a performanþelor organizaþionale.

PRO DIDACTICA ÎN CONTEXT REGIONAL

34

EVENIMENTE C.E.P.D.

Fiecare om în viaþã aude, cel puþin de douã ori,
despre Danemarca. Prima datã, în fragedã copilãrie,
descoperind minunatele poveºti ale lui Hans Christian Andersen. A doua oarã, în adolescenþã, citind în
expunerea genialã a lui William Shakespeare drama
prinþului danez Hamlet, torturat de acea veºnicã
întrebare: A fi sau a nu fi?
Cu sprijinul Centrului Educaþional PRO DIDACTICA ºi al Fondului Danez pentru Democraþie,
participînd la Proiectul Schimb de experienþã ºi
familiarizare cu sistemul educaþional danez, am
efectuat o vizitã de lucru în Danemarca, în cadrul unui
grup alcãtuit din cîþiva reprezentanþi ai diferitelor
instituþii, preocupaþi de problemele educaþiei.
Am descoperit o þarã prosperã, bine organizatã,
cu o economie dezvoltatã, cu un program clar
formulat: O viaþã bunã pentru fiecare. Am întîlnit
oameni cu zîmbetul pe buze ºi cu sufletul deschis,
profesioniºti care îºi fac meseria cu responsabilitate.
Peisaje încîntãtoare, cu mori de vînt ce produc energie
electricã, cu poduri uriaºe aruncate peste ape pentru
a uni insulele, întregind astfel þara. Peste tot domneºte
ordinea ºi disciplina. Case îngrijite, vopsite în culori
vii, adevãrate bijuterii arhitecturale, se profileazã pe
verdele crud al gazonului presãrat cu flori, evidenþiind
gustul estetic al locatarilor.
Pentru a înþelege acest miracol, care îl surprinde pe
cel venit din altã parte, este necesar sã-i cunoºti mai bine
pe danezi. Aceºtia preferã sã spunã despre sine: nu
sîntem nici mai buni, nici mai rãi ca alþii, sîntem pur ºi
simplu diferiþi. Danezii sînt oameni creativi, cãrora le
place lucrul bine fãcut ºi care îºi iubesc þara. Cinstirea
drapelului se considerã o datorie sacrã, de aceea îl poþi
vedea pretutindeni: în curtea caselor, la intrarea în magazine, la ºcoalã etc. Multe lucruri devin mai clare dupã
ce te familiarizezi cu concepþia educaþionalã a statului
danez.
Sistemul educaþional

Finanþat în totalitate de stat, sistemul educaþional
al Danemarcii asigurã tuturor o instruire continuã în
diferite tipuri de ºcoli, în funcþie de dorinþa edu-

cabililor care-ºi pot continua studiile pînã la o vîrstã
mai înaintatã. Sistemul este bine gîndit, perfect
ancorat în realitate ºi armonizat cu tendinþele moderne
pe plan internaþional, pãstrînd totodatã ºi elemente
tradiþionale, a cãror eficienþã a fost confirmatã pe
parcursul anilor.
Structura sistemului educaþional

 Educaþia preºcolarã
La dorinþa pãrinþilor, copiii de la 3 pînã la 5 ani
pot frecventa grãdiniþa, iar începînd cu vîrsta de 6
ani  clasa pregãtitoare în cadrul grãdiniþei sau al
ºcolii.
 ªcoala de culturã generalã include clasele
I-IX (obligatoriu) ºi clasa X (opþional).
Copiii nu sînt obligaþi sã facã ºcoalã, ei au dreptul
sã meargã la ºcoalã, spun danezii.
10% dintre copii frecventeazã ºcolile particulare.
Dacã, de exemplu, 20 de pãrinþi doresc sã deschidã o
ºcoalã particularã, ei fac un demers la Consiliul Comunitãþii ºi obþin autorizaþie, precum ºi acoperirea a 85 %
din cheltuielile necesare pentru funcþionarea acesteia.
ªcoala de culturã generalã (învãþãmîntul de bazã)
este dirijatã de un director considerat un bun manager,
numit de Consiliul Comunitãþii, care are acelaºi statut
social ca ºi profesorul. El discutã cu profesorii, asistã
la lecþii în scopul eficientizãrii procesului de colaborare, ºi nu pentru a-i verifica.
Responsabilitatea pentru instruirea ºi educaþia
copiilor le revine cadrelor didactice. Pregãtirea lor
profesionalã se face în instituþii speciale, de aceea
ulterior ele sînt competente sã þinã cursuri la patru discipline diferite. Profesorii au o mare libertate în
activitate, fac ceea ce considerã cã e bine ºi cum e mai
bine însã, în mod obligatoriu, în colaborare cu directorul, pãrinþii, colegii ºi copiii.
Ministerul Educaþiei decide ºi recomandã ce discipline  obligatorii ºi opþionale  urmeazã a fi
studiate, precum ºi numãrul minim de ore. Consilierii
comunitãþii, împreunã cu profesorii ºi directorii,
stabilesc majorarea sau micºorarea numãrului de ore
recomandate la disciplinele respective. Începînd cu
clasa întîi, disciplinele de bazã sînt: limba danezã care
le educã copiilor spiritul de identitate ºi apartenenþã
la naþiunea danezã; matematica care formeazã gîndirea logicã; muzica ºi arta plasticã care educã gustul
estetic ºi dezvoltã creativitatea elevilor; sportul
(inclusiv înotul) care formeazã ºi menþine condiþia
fizicã ºi sãnãtatea copiilor.
Din clasa a VI-a se studiazã limba englezã, iar din
clasa a VII-a  ºi limba germanã.
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Aprecierea cunoºtinþelor elevilor se face cu note
de 00, 01, 02, 03,4  13, cu excepþia notei 12 (aceasta
nu existã). Înaintea notei 3 se pune 0, pentru a
împiedica falsificarea celei mai mari note (13), care
se acordã în cazuri excepþionale, pentru performanþe
deosebite. Notele de bazã sînt 8, 9, 10, iar 6  de
promovare.
Pînã într-a VII-a inclusiv nu se pun note ºi toþi
elevii promoveazã clasa. Evaluarea se face prin
aprecieri verbale: ai fãcut bine; ai putea face ºi mai
bine; þi-a reuºit foarte bine etc.
La finele clasei a IX-a elevii sînt testaþi la disciplinele de bazã: limba danezã, limba englezã,
matematicã ºi istorie. Testele scrise sînt elaborate de
specialiºtii ministerului, testele orale  de profesori.
Dupã clasa a IX-a elevii frecventeazã, la dorinþã,
clasa a X-a care constituie o clasã pregãtitoare
necesarã pentru continuarea studiilor.
În fiecare regiune funcþioneazã centre de resurse
informaþionale de susþinere a profesorilor, care pun
la dispoziþia celor interesaþi servicii de livrare (la
domiciliu sau la ºcoli) a literaturii de specialitate, a
materialelor didactice, înregistrãrilor radio ºi TV. Tot
aici, profesorii primesc consultaþii, asistenþã metodicã
în materie, frecventeazã cursuri de perfecþionare, fãrã
de care nu pot face faþã cerinþelor.
Ciclul secundar cuprinde clasele X-XII, gimnaziul, ºcolile vocaþionale, alte tipuri de ºcoli. În
gimnazii copiii sînt pregãtiþi pentru admitere în
instituþiile superioare. În ºcolile vocaþionale ºi în alte
tipuri de ºcoli, pe lîngã o pregãtire generalã, elevii
obþin ºi o specialitate. Actualmente, 88% dintre copii
frecventeazã acest ciclu, 35%  în gimnazii ºi 53% 
în ºcoli vocaþionale, la absolvire obþinînd o diplomã.
Astfel, 12% din numãrul total de elevi nu fac studii
secundare ºi nu au diplomã. Pentru anii urmãtori se
prevede micºorarea acestui indiciu pînã la 5%.
Treapta superioarã cuprinde:
 universitãþile, în care se studiazã pe parcursul

a 5-7 ani, inclusiv o perioadã rezervatã practicii în instituþiile de profil;
 colegiile, instituþii în care se studiazã 3-4 ani;
 cursurile de scurtã duratã de 2 ani, pentru
specializare într-o meserie.
De la 18 ani studenþii primesc bursã de stat,
stabilitã în funcþie de taxa plãtitã de pãrinþi. Dupã
vîrsta de 20 de ani bursele sînt egale pentru toþi.
Absolvenþii universitãþilor nu au o pregãtire în
domeniul pedagogiei ºi psihologiei. Cei care doresc
sã devinã profesori urmeazã cursuri de specializare
(2 ani), unde studiazã disciplinele respective, precum
ºi metodica predãrii acestora.
Din informaþiile puse la dispoziþie ºi din discuþiile
cu profesorii, putem desprinde cîteva principii generale ce caracterizeazã filozofia demersului educaþional în Danemarca:
_ tot ce are fiinþa umanã este dat a priori ºi este
important ca acest tezaur sã fie valorificat prin
educaþie;
_ copiii sînt învãþaþi sã gîndeascã;
_ scopul educaþiei nu este de a-i face pe copii
deºtepþi, ci de a le cultiva încrederea în
propriile forþe;
_ copiilor talentaþi nu li se oferã un statut special, toþi sînt egali ºi diferiþi în acelaºi timp;
_ copiii învaþã prin experienþã ºi acþiune;
_ copiii nu sînt întrebaþi ce ºtiu, ci li se solicitã
exprimarea propriilor gînduri;
_ notele nu constituie un factor de primã importanþã, accentul fiind pus nu pe achiziþionarea
cunoºtinþelor, ci pe încrederea în sine, în
convingerea de a reuºi;
_ materia primã a Danemarcii sînt oamenii, de
aceea se investeºte mult în ei.
Acesta este, în linii generale, specificul sistemului
educaþional din Danemarca, al cãrui scop primordial
îl constituie sporirea calitãþii vieþii oamenilor.

Valentina CHICU

ªcolile rurale: probleme
ºi soluþii
ªcolile de pretutindeni se aflã astãzi în mijlocul unui ocean al
schimbãrilor ºi se confruntã cu exigenþele unor reforme educaþionale fãrã
precedent. Apar multiple probleme care cer abordãri noi, originale.
Dificultatea soluþionãrii acestora în cazul ºcolilor rurale se amplificã sub
presiunea unor factori specifici timpului ºi contextului dat, printre care:

lipsa de informaþii;

deficitul permanent de suporturi metodice ºi sprijin material;

lipsa de timp pentru îmbinarea autoedificãrii profesionale (în
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cazul profesorilor) ºi personale (în cazul elevilor);
 lipsa cadrelor didactice, ceea ce duce la angajarea nespecialiºtilor ori la implicarea profesorilor în
predarea a 23 de discipline fãrã o pregãtire de specialitate corespunzãtoare.
În acest context, ar fi cazul sã li se acorde ºcolilor
rurale atenþia ºi susþinerea pe care o meritã, deoarece
ele nu beneficiazã astãzi de un sprijin adecvat din
partea statului. În consecinþã, elevii de la sate, la
admiterea în instituþiile de învãþãmînt superior, nu
întotdeauna au competenþele necesare pentru a concura cu absolvenþii ºcolilor orãºeneºti. Colaboratorii
Centrului de Resurse Educaþionale din Lvov, Ucraina,
ºi-au propus un studiu comparativ al performanþelor
obþinute de studenþii instituþiilor de învãþãmînt superior  absolvenþi ai ºcolilor urbane ºi rurale. Datele
investigaþiilor au demonstrat cã 2/3 din numãrul
absolvenþilor ºcolilor rurale, dupã primul an de adaptare la facultate, ating în anii urmãtori performanþe
superioare celor ale absolvenþilor ºcolilor orãºeneºti.
Este dovada existenþei unui potenþial înalt care în
ºcoala ruralã nu a avut condiþii necesare pentru
dezvoltare.
Centrul de Resurse Educaþionale, prin Proiectul
Iniþiative Civice în Reformarea Politicilor Educaþionale în Localitãþile Rurale, a organizat la 24-28
aprilie 2001 cel de-al II-lea Forum Internaþional al
Iniþiativelor Educaþionale.
Participanþii  reprezentanþi ai puterii de stat ºi ai
organizaþiilor neguvernamentale, savanþi ºi practicieni din învãþãmîntul preuniversitar ºi postuniversitar  s-au întrunit pentru un schimb de experienþã
în realizarea reformelor educaþionale, un schimb de
idei ce þin de perspectivele redimensionãrii învãþãmîntului în Europa Centralã ºi de Est.
Aria subiectelor abordate în atelierele de lucru a
cuprins variate aspecte ale problematicii ºcolilor rurale:
 colaborarea organizaþiilor neguvernamentale
cu organele puterii de stat ºi ale administraþiei publice
locale în dezvoltarea ºcolii ca centru de renaºtere
educaþionalã, culturalã ºi economicã la sate;
 abordãrile noi în soluþionarea problemelor de

finanþare ºi asigurare tehnico-materialã a instituþiilor
ºcolare de la sate;
 ºcolile incomplete;
 perfecþionarea continuã a cadrelor didactice
din localitãþile sãteºti;
 computerizarea ºcolilor rurale.
Comunicãrile ºi discuþiile de lucru s-au axat pe
noile modalitãþi de soluþionare a problemelor similare
existente în diferite þãri.
Colegii din Ucraina au descris ºi ne-au oferit
posibilitatea (prin vizite în ºcoli) de a face cunoºtinþã
cu experienþa proprie în crearea unor asociaþii de
susþinere a instituþiilor ºcolare care reuºesc sã focuseze în egalã mãsurã eforturile organelor puterii de
stat ºi locale; ale bisericii; ale reprezentanþilor
business-ului mic ºi mijlociu, pãrinþilor, persoanelor
fizice ºi juridice; ale întregii comunitãþi în soluþionarea problemelor ºcolii.
Prin Proiectul ªcoala ºi Internetul. Internetul ºi
clasa, desfãºurat în Polonia, s-a reuºit conectarea la
Internet a 580 de ºcoli sãteºti, ceea ce a permis
extinderea serviciilor prestate de profesori ºi ºcoli,
care au devenit centre de dezvoltare comunitarã.
În calitate de participant al acestui forum din
partea C.E. PRO DIDACTICA, am relatat colegilor
despre proiectele desfãºurate pentru profesorii din
localitãþile sãteºti din Moldova: ªcoala 2000+,
Autoevaluarea ºcolii, Lecturã ºi Scriere pentru
Dezvoltarea Gîndirii Critice, Tehnologii educaþionale, în cadrul cãrora sînt organizate:
 training-uri deschise (ºi în teritorii) pentru
cadrele didactice din republicã, menite sã rãspundã
unor nevoi actuale de dezvoltare profesionalã;
 cicluri de seminarii în probleme de eficientizare ºi optimizare a procesului educaþional;
 consultanþã psihopedagogicã (individualã ºi
de grup).
Au fost importante ºi discuþiile în afara orelor de
program, deoarece s-au punctat noi perspective de
colaborare, menite sã gãseascã noi abordãri ºi soluþii
pentru depãºirea blocajelor existente ºi pentru realizarea reformei educaþionale în localitãþile rurale.
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Un copac creºte dintr-un lãstar
minuscul,
Un turn se naºte dintr-un morman
de pãmînt,
O cãlãtorie de mii de mile începe
cu un pas.

Dao De Jing

Anul 2001  Anul European al
Limbilor

Anatol CIOBANU

cunoaºterea limbilor  un imperativ
al secolului al XXI-lea

Uniunea Europeanã, Consiliul Europei,
U.N.E.S.C.O., bazînduse pe:
 Pactul Internaþional referitor la Drepturile civile ºi politice al Naþiunilor Unite;
 Convenþia Consiliului Europei pentru apãrarea drepturilor omului ºi a libertãþilor lui
fundamentale;
 Actul Final de la Helsinki din anul 1975 ºi
Documentul Reuniunii de la Copenhaga din
anul 1990
ºi în urma deciziei celui de-al II-lea Summit al
Consiliului Europei a declarat anul 2001  Anul European al Limbilor.
Se au în vedere, în principiu, trei mari obiective:
1. Salvgardarea patrimoniului comun al popoarelor Europei  limbile materne naþionale,
vii (adicã les langues vivantes, dupã cum le
numesc francezii), numãrul lor ajunge ≈ la 40.
2. Studierea mai intensã a limbilor europene (de
circulaþie largã ºi mai puþin largã).
3. Reanimarea ºi protejarea limbilor regionale
sau minoritare istorice din Europa, care sînt în

pericol sã disparã; numãrul acestora este
foarte mare, circa 225.
Sã analizãm, pe scurt, la fiecare obiectiv.
I.
Limba maternã este tezaurul cel mai preþios pe
care îl moºtenesc copiii de la pãrinþi, este coloana
vertebralã a naþiunii, este veºmîntul fiinþei oricãrui
popor, este mãsurariul civilizaþiei unui popor... ºi
un criteriu al culturii lui (M.Eminescu), mijlocul
universal al circulaþiei ideilor ºi impresiilor
(B.P.Hasdeu), miºcãtor al învãþãturii ºi al înaintãrii (A.Mateevici).
E demn de accentuat faptul cã V.Alecsandri,
într-un studiu publicat în revista Convorbiri literare
în anul 1876, scria: Limba este semnul caracteristic
prin care membrii aceleeaºi familii se recunosc în
marea diversitate a popoarelor din lume; lanþul
trainic ce-i leagã împreunã ºi-i face a se numi fraþi;
altarul în jurul cãruia toþi se adunã cu inimi iubitoare
ºi cu simþirea de devotament unii cãtre alþii.
Limba maternã se identificã la multe popoare cu
noþiunea de mamã, cãci mama este fiinþa cea mai
scumpã pentru copil, ea prima îl învaþã a silabisi:
Limba mea de-acasã
Rãsãditã-n suflet
De al mamei cînt...
(N.Costenco)
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Romanii spuneau: Lingua mater;
noi zicem  limba maternã;
francezii  langue maternelle;
italienii  lingua materna;
bulgarii  maicin ezik;
germanii  Muttersprache.
Omul gîndeºte în baza limbii. Cu ajutorul limbii el
îºi exteriorizeazã gîndurile ºi sentimentele ce-l asalteazã.
Scriitorul francez Prosper Mérimée spunea cã La
langue a été donnée à lhomme pour exprimer sa
pensée, iar lingviºtii elveþieni, de mare rezonanþã,
Charles Bally ºi Albert Sechéhaye erau convinºi cã
Bien parler et bine penser est une même chose 
A vorbi bine ºi a gîndi bine este acelaºi lucru. Se
poate afirma ºi invers: Bien penser et bien parler est
une même chose.
Alecu Russo scria cã Limba îl ajutã pe om a-ºi
tãlmãci gîndul, iar Eminescu preciza: Limba ºi
legile ei dezvoltã cugetarea.
Bogãþia unei limbi, varietatea de expresie, abundenþa vocabularului, prezenþa tuturor stilurilor funcþionale (artistic, ºtiinþific, administrativ, juridic etc.)
ne demonstreazã un înalt nivel spiritual, social, moral,
intelectual al societãþii respective.
Nu în zadar Cervantes (1547-1616) menþiona cã
În ºtiinþã se intrã pe uºa limbii, iar mai tîrziu
filozoful iluminist francez Étienne Bonnot de Condilliac (1715-1780) scria: Vrei sã înveþi ºtiinþele cu
uºurinþã? Începe prin a-þi învãþa limba.
Remarcãm cu satisfacþie cã în ultimii 10-11 ani,
de cînd funcþioneazã Legislaþia Lingvisticã în republica noastrã, se observã un progres în ceea ce priveºte
însuºirea normelor literare ale limbii române, utilizarea unui limbaj mai îngrijit de cãtre elevi, studenþi,
intelectuali, oameni de diferite profesii, la figurat
spus: De la opincã pînã la Vlãdicã ºi De la portar
pînã la parlamentar.
Cu toate acestea, limba oficialã (de stat) încã nu-ºi
ocupã locul sãu legitim, în viaþa Republicii Moldova,
deoarece nu peste tot se respectã Legislaþia Lingvisticã. În unele organizaþii, unitãþi comerciale,
firme, departamente ºi chiar ministere decurge anevoios implementarea legilor despre limba de stat ºi
grafia latinã. Controalele efectuate pe teren de cãtre
organele abilitate (Departamentul Relaþii Naþionale
ºi Funcþionarea Limbilor ºi Centrul Naþional de
Terminologie) vorbesc elocvent despre încãlcãri
grave ale Legislaþiei Lingvistice (Nu voi recurge la
nominalizãri concrete, deoarece rezultatele controalelor au fost publicate în presã, audiate ºi discutate în
ºedinþele Comisiei Republicane pentru Controlul
asupra Realizãrii Legislaþiei privind Funcþionarea
Limbilor de pe lîngã Guvernul Republicii Moldova).
Cu regret, a fost sistatã atestarea cadrelor alolingve la cunoaºterea limbii române; nu s-a efectuat
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recensãmîntul populaþiei care urma sã aibã loc în
1999; în mass-media nu predominã presa naþionalã.
Limba de stat încã nu a devenit de facto limbã de
comunicare interetnicã în Republica Moldova. E o
situaþie ieºitã din comun, neobiºnuitã, inatestabilã în
þãrile europene. G.Coºbuc, în altã ordine de idei,
scria: Limba este singura avere comunã a unui
popor.
ªi atunci ne întrebãm: cum poate exista normal o
þarã suveranã ºi independentã ai cãrei cetãþeni (la
noi  o parte considerabilã dintre ei) se eschiveazã a
poseda singura (lor) avere comunã (vorba lui
Coºbuc), absolut necesare ºi de importanþã vitalã
pentru o bunã ºi normalã funcþionare a statului!
Este o problemã foarte serioasã ºi gravã, la care
urmeazã sã munceascã în continuare nu numai specialiºtii în materie de limbã, ci ºi oamenii politici,
Guvernul, Parlamentul, Preºedinþia.
Mai avem de menþionat cã U.N.E.S.C.O. a proclamat 21 februarie a fiecãrui an Ziua Internaþionalã a
limbii materne.
II.
Sã trecem acum la obiectivul al doilea, prevãzut
de Anul European al Limbilor  studierea mai intensã
a limbilor europene de circulaþie mai largã.
Sloganul principal al acestui obiectiv este: Eliminer les frontières linguistiques!  Sã eliminãm
frontierele lingvistice!
De cînd e lumea, popoarele au contactat, au
învãþat unele de la altele, au deprins ºi diferite limbi,
iar acestea, dupã cum demonstra celebrul lingvist
francez André Martinet nu se pot dezvolta sub un
capac de sticlã.
Vechii romani spuneau cã cine ºtie mai multe
limbi, are mai multe inimi, iar chinezii cred ºi acum
cã Omul este de atîtea ori om cîte limbi ºtie. Fireºte,
astãzi, poligloþi sînt puþini, dar fiecare om, trecut prin
ºcoli, ar trebui sã posede mãcar 2-3 de limbi nematerne, mai rãspîndite în lume.
Europa este un continent multilingv ºi multicultural. Aºadar, cunoaºterea, pe lîngã limba maternã,
a altor (cîtorva) limbi europene deschide noi orizonturi:
 avantajeazã cãlãtoriile;
 faciliteazã contactele personale ºi în interes de
serviciu;
 înlesneºte studiile (liceale ºi universitare) în
diferite þãri;
 permite cetãþenilor Uniunii Europene a se
angaja oficial în cîmpul muncii în orice þarã
membrã a Uniunii Europene;
 faciliteazã obþinerea unor funcþii, promovarea
mai rapidã în cariera profesionalã, politicã ºi,
desigur, majorarea de salariu.
Mai e de remarcat faptul cã la ora actualã predarea
mai multor limbi europene este esenþialã atît pentru
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perspectiva de avansare a fiecãrui individ, cît ºi pentru
competitivitatea întreprinderii, instituþiei, organizaþiei etc., în care funcþioneazã cadrul respectiv.
Tineretul nostru ar trebui sã reþinã un adevãr sine
qua non, ºi anume: în ochii angajatorilor competenþele lingvistice ale angajaþilor constituie un atu (o
ºansã în plus). În acest sens, în documentele lansate
de Uniunea Europeanã ºi de Consiliul Europei putem
citi cã aptitudinea de a vorbi mai multe limbi strãine
este indispensabilã pentru o Uniune Europeanã,
diversã ºi prosperã. Cunoaºterea a cel puþin 3 limbi
strãine este astãzi un fenomen rãspîndit deja în
numeroase þãri europene. Tot aici se menþioneazã
cã însuºirea unei a doua sau a treia limbi începe la
ºcoalã sau ceva mai tîrziu, pe parcursul vieþii, ºi nu
existã nici o limitã de vîrstã, dincolo de care este
imposibil a deveni bilingv (vezi: Anul European al
Limbilor 2001: celebrarea diversitãþii lingvistice.
Raport al Consiliului Europei, p. 2).
Drept confirmare a celor spuse, Uniunea Europeanã ºi Consiliul Europei a organizat între 5-11 mai
2001 Sãptãmîna europeanã consacratã studierii
limbilor de cãtre adulþi, iar 26 septembrie 2001 a fost
declaratã Ziua Europeanã a Limbilor.
Ar mai fi de menþionat ºi cîteva fapte curioase.
Conform unor sondaje efectuate de Uniunea Europeanã s-a stabilit cã:
 44% din cetãþenii Europei pot comunica într-o
altã limbã decît cea maternã;
 în Þãrile de Jos, Danemarca ºi Suedia 8 din 10
persoane posedã destul de bine mai multe
limbi;
 în þãrile Uniunii Europene cele mai vorbite
limbi sînt:
1. Engleza  47%
7. Greaca  3%
2. Germana  32%
8. Portugheza 3%
3. Franceza  26%
9. Suedeza  3%
4. Italiana  18%
10. Daneza 2%
5. Spaniola  14%
11. Finlandeza  1%
6. Olandeza 7%
 în sistemul de învãþãmînt din þãrile Uniunii
Europene limbile sînt studiate de cãtre elevi
dupã cum urmeazã:
1. Engleza  91 la sutã din numãrul total de elevi
2. Franceza  34 la sutã din numãrul total de elevi
3. Germana  15 la sutã din numãrul total de elevi
4. Spaniola  10 la sutã din numãrul total de elevi
Aceasta-i situaþia!
III.
Vom trata pe scurt obiectivul al treilea  reanimarea
ºi protejarea limbilor regionale sau minoritare ce riscã
sã disparã. Prin noþiunea de limbi regionale sau minoritare istorice trebuie înþelese limbile folosite în mod
tradiþional într-o anumitã zonã a unui stat de cãtre
cetãþenii acelui stat, care constituie un grup numeric

inferior restului populaþiei (Carta Europeanã a
Limbilor Regionale sau Minoritare, Art. 1, p.2).
Limbile regionale sau minoritare sînt considerate
o bogãþie culturalã a popoarelor europene ºi, în
consecinþã, se propune a activiza predarea ºi studierea
lor la toate nivelurile (inclusiv universitar).
În legãturã cu cele spuse în Carta Europeanã... se
fac ºi unele stipulãri, precizãri importante, cum ar fi:
a) Încurajarea limbilor regionale sau minoritare
nu trebuie sã se facã în detrimentul limbilor
oficiale ºi al necesitãþii de a le însuºi (Preambul);
b) Noþiunea (termenul) de limbi regionale sau
minoritare istorice nu include nici dialectele limbii (lor) oficiale a (ale) statului, nici
limbile migranþilor (Art.1, p.2);
c) Limbile regionale sau minoritare pot fi folosite
în învãþãmînt (în zonele respective) fãrã a
aduce atingere limbii oficiale a statului
(Art.8, p.56);
d) Prevederile din Carta Europeanã... nu pot fi
interpretate ca implicînd dreptul cuiva de a
organiza ºi a realiza acþiuni ce contravin
scopurilor Cartei Naþiunilor Unite sau altor
obligaþii de drept internaþional, inclusiv
principiului suveranitãþii ºi integritãþii teritoriale a statelor(Art. 5, p.3).
În aceastã ordine de idei, relatãm în mod expres
cã în ºtiinþa istoricã, etnograficã, filozoficã, lingvisticã mai rãmîn discutabile noþiunile ºi termenii
de: minoritate naþionalã, grup etnic, diasporã,
minoritate conlocuitoare, poporaþie, comunitate
naþionalã etc.
Cu toate acestea, e cazul sã amintim aici cã
moldovenii au anticipat cu mult Carta Europeanã
a Limbilor Regionale sau Minoritare, au manifestat o deschidere largã faþã de limbile minoritare
ºi o toleranþã avant la lettre (dupã cum spun francezii)  înainte ca organismele internaþionale sã
punã problema protejãrii acestor idiomuri. Ca
dovadã este Legislaþia noastrã Lingvisticã, adoptatã în 1989, care garanteazã folosirea limbilor
ucraineanã, rusã, gãgãuzã, bulgarã, idiº, ivrit,
þigãneascã, a limbilor altor grupuri etnice, ce locuiesc pe teritoriul republicii, pentru satisfacerea
necesitãþilor lor naþional-culturale (Art.4).
La noi în republicã a fost înþeles just un adevãr
sacramental, ºi anume: fiecare Om e liber sã creadã cã
limba lui maternã e cea mai frumoasã, cea mai scumpã,
cea mai dragã. Dacã îl lipseºti de acest sentiment (ºi
drept), se supãrã, se ofenseazã ºi chiar se revoltã.
Cu mult rezon poetul Victor Teleucã scria în anul 1966:
Mai dulce ºi mai bunã decît toate
e pentru mine limba mea
ºi pentru tine limba ta,
ºi pentru dînsul limba lui.
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O altã limbã mai frumoasã nu-i
Din care omul cîntecul îºi scoate.
(Poezia O altã limbã mai frumoasã nu-i)
Politica lingvisticã a statului nostru urmeazã
anume aceastã cale. Minoritarii etnici au toate posibilitãþile de afirmare culturalã, lingvisticã, socialã etc.
În oraºele, orãºelele ºi satele Moldovei funcþioneazã
un numãr suficient de ºcoli cu predarea numai în limba
rusã; ºcoli cu predarea în limbile: gãgãuzã, ucraineanã,
bulgarã, ivrit sau numai clase cu predarea în limbile
enumerate; avem ºi ºcoli în care limbile minoritãþilor se
predau deocamdatã doar ca disciplinã ºcolarã.
ªi totuºi în domeniul instruirii preuniversitare a
elevilor constatãm un fapt curios (ca sã nu spunem
paradoxal). Mulþi pãrinþi alogeni (care þin de diverse
diaspore) sînt tentaþi a-ºi trimite copiii sã înveþe nu
în limba oficialã (românã), ºi nu în limba minoritãþii
respective, ci în terþã limbã  cea rusã.
Sã apelãm la unele date statistice. În Republica
Moldova fiecare al treilea elev frecventeazã ºcolile
cu predarea în limba rusã. Din cei 460.000 de elevi
aproximativ 147.647 frecventeazã ºcolile ruse. În
republicã funcþioneazã 1085 de ºcoli româneºti, 257
de ºcoli ruse ºi 114 ºcoli mixte româno-ruse. Se ºtie
cã ºcolile mixte sînt în principiu rusofone.
În Unitatea Teritorialã Autonomã Gãgãuzia, unde
populaþia gãgãuzã constituie doar 47% din numãrul
total de locuitori, funcþioneazã 55 de ºcoli, dintre care
doar una este românã, 50 ruse ºi 4 mixte.
În Transnistria, unde, conform Recensãmîntului
de la 1 ianuarie 1989, locuiesc 240.000 de moldoveniromâni, ºcolile cu predarea în limba românã (în baza
alfabetului rusesc) le frecventeazã doar 17,6% din
numãrul total de elevi.
O asemenea atitudine a unor cetãþeni ai unei
republici naþionale, suverane ºi independente, este
greu explicabilã.
Pe de o parte, Consiliul Europei pledeazã pentru
susþinerea ºi protejarea limbilor minoritare, statul
Moldova asigurã condiþii favorabile, în acest sens, pe
de altã parte însã mulþi reprezentanþi ai etniilor
conlocuitoare neglijeazã (ca sã nu spunem resping)
aceastã ofertã.
În multe þãri europene, deºi diasporele sînt foarte
numeroase, nimeni nu se grãbeºte sã întreþinã de la
buget ºcoli în altã limbã decît cea oficialã de stat.
Astfel, în Turcia locuiesc peste 4 mln de curzi, 600
000 de arabi, 100 000 de turcmeni  dar statul nu le
prea deschide ºcoli în limba lor.
Mulþi alogeni îºi duc traiul în Franþa, Bulgaria, Grecia, Marea Britanie, Ungaria, Slovacia, Cehia, România,
dar toþi studiazã ºi cunosc limba þãrilor respective.
În Germania locuiesc peste 1 400 000 de turci,
600 000 de italieni, 270 000 de greci, 175 000 de
spanioli, 100 000 de portughezi.
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Statul german nu le interzice sã-ºi înfiinþeze ºcoli,
centre de pãstrare a religiei, a culturii, dar nu
finanþeazã aceste acþiuni (Moldova Suveranã, 27
noiembrie 1993).
În Austria se aflã cu traiul 1 mln de români, în
Federaþia Rusã întîlnim peste 1 mln de compatrioþi de-ai
noºtri (din Moldova ºi fosta Basarabie), dar statele în
cauzã nu au grija instruirii copiilor în limba românã.
Problema aceasta se exclude ab initio!
În lumina celor spuse mai sus, Republica Moldova
apare ca model în rezolvarea chestiunilor legate de instruirea lingvisticã ºi, în general, naþionalã a cetãþenilor ei.
În ciuda penuriei materiale, a calamitãþilor ºi
dificultãþilor de tot felul, populaþia majoritarã, autohtonã, tolerantã prin firea sa, deschisã ºi binevoitoare
faþã de cei doriþi a convieþui în pace ºi înþelegere cu
ea, face tot posibilul ca sã evite orice tensiune de ordin
naþional, sã manifeste tradiþionala toleranþã ºi respect
pentru oamenii de orice origine etnicã ar fi.
În acest sens, aº vrea sã-l citez in extenso pe unul
dintre liderii comunitãþii evreieºti din Republica
Moldova, mult stimatul Teodor Magder, care în 1992
scria: Dacã Moldova este poate pe ultimul loc din
lume privind situaþia economicã, prin grija oficialitãþilor faþã de minoritãþi ºi drepturile omului ea
ocupã poate primul loc în lume la acest capitol
(Sfatul þãrii, 27 noiembrie 1992).
Comentariile ne par de prisos!
Sã sperãm cã Anul 2001 va fi un an al înþelegerii
mutuale ºi al conlucrãrii eficiente între þãrile Europei,
an de fortificare a prieteniei tradiþionale între cetãþenii
majoritari ºi cei minoritari din Republica Moldova,
an al potolirii spiritelor lingvistice nesãnãtoase,
distructive, care nu favorizeazã, ci împiedicã progresarea societãþii noastre ºi alinierea ei cît mai rapidã
la Uniunea Europeanã.
Consider cã toþi cetãþenii din Republica Moldova, în
primul rînd tineretul studios, intelectualii, în sensul cel mai
larg al cuvîntului, oamenii de afaceri, funcþionarii de stat,
politicienii etc. trebuie sã însuºeascã cît mai profund limba
românã literarã, sã respecte limbile minoritare, sã deprindã
2-3 de limbi europene de circulaþie mai largã.
Dar sã luãm aminte cã în toate aceste acþiuni orice
om porneºte de la limba lui maternã, cãci scrie Gr. Vieru:
În limba ta
Iar cînd nu poþi
Þi-e dor de mama,
Nici plînge ºi nici rîde,
ªi vinul e mai vin,
Cînd nu poþi mîngîia
ªi prînzul e mai prînz. ªi nici cînta,
ªi doar în limba ta
Cu-al tãu pãmînt,
Poþi rîde singur,
Cu cerul tãu în faþã,
ªi doar în limba ta
Tu taci atunce
Te poþi opri din plîns, Tot în limba ta.
(Poezia În limba ta)
Sã trãiascã ºi sã prospere limba noastrã cea
românã ºi toate limbile europene!
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Demnitate ºi îmbunãtãþire

În asprele legi ale selecþiei naturale supravieþuiesc
exemplarele cele mai viguroase, cele mai rezistente
sau mai abile. Specia umanã este dominatã de aceleaºi
legitãþi, la care uneori s-ar mai putea adãuga ºi alte
caracteristici: cei mai harnici, cei mai frumoºi, cei mai
inteligenþi etc. Chiar ºi în secolul XXI, în unele state
ale lumii se face uz de aceste principii absolut conºtient ºi metodic. Argumente gãsim parþial în regiunile
în care se acceptã poligamia. Adevãrul este cã tradiþia
acestor popoare se suprapune cu o raþiune desãvîrºitã:
seminþia are nevoie de urmaºi care sã poatã rezista
tuturor vicisitudinilor, iar aceºtia pot descinde doar
de la purtãtorii unui fond genetic verificat de împrejurãri. Multe flori sînt, dar puþine rod în lume o sã
poarte (M. Eminescu).
Din cîte se pare, în prezent continuã sã se efectueze cercetãri doar în domeniul selecþiei plantelor ºi
animalelor. Selecþia genelor umane este lãsatã însã pe
seama mumei-naturã. Un prim pas în aceastã direcþie
ar putea fi atribuit acþiunilor de îmbunãtãþire ºi de
perfecþionare a cadrelor  element absolut necesar,
precum s-a vãzut din practica cotidianã. Aceste date
conduc spre concluzia cã firea a tot ce este viu tinde
spre îmbunãtãþire, fenomen ce dureazã milenii ºi va
dãinui cît omenirea. Întotdeauna existã loc pentru mai
bine, pentru mai bun. Reieºind din criteriile impuse
de cutume, condiþia se rãsfrînge asupra indivizilor în
parte, asupra grupurilor de indivizi ºi þine de familie,
regiuni, naþiuni ºi popoare. Cãile de îmbunãtãþire
depind de interesele categoriilor sociale ºi nivelul de
dezvoltare al acestora.
În Moldova, probabil ºi în alte regiuni, îmbunãtãþirea se realizeazã pe cãi diferite, la prima vedere
neorganizat, dar urmînd obligatoriu cîteva etape:
a. iniþiativa personalã, autodidacticã, care cuprinde ºcoala, familia, strada, mediul înconjurãtor ºi, parþial, ºcoala primarã;
b. iniþiativele organismelor de stat în perspectiva
integrãrii sociale. La aceastã fazã individul îºi
încropeºte un loc în comunitate, îºi determinã

propriile principii. Societatea îl primeºte, dar
are grijã sã-l modeleze potrivit tradiþiei;
c. iniþiativa grupurilor de vîrstã, branºã, preocupãri.
Acum el, omul, observã dimensiunile insuficienþelor ºi superioritatea. Conºtientizeazã realitatea ºi
planificã succesiunile. Toate trei încorporeazã aceleaºi probleme, dar la scarã diferitã. Important este
sã oferim condiþii egale celor care vor ºi au ºanse reale
sã se îmbunãtãþeascã ºi sã dea randament. Stimulentul
acestei îmbunãtãþiri ar fi realizarea interesului personal, dar ºi social. Procesul perfecþionãrii nu cunoaºte limite, el se lanseazã de la o etapã deja cuceritã
ºi bine stãpînitã.
Timpul ºi schimbãrile survenite în societate
modificã criteriile de apreciere a valorilor. Libertãþile
democratice influenþeazã societatea atît pozitiv, cît ºi
negativ. Fundamentul social al acestor schimbãri este,
de regulã, mai puþin pregãtit. De aceea urmãrile sînt
de cele mai multe ori neacceptate ºi dureroase,
derutînd ºi încetinind procesul de îmbunãtãþire.
Individul adoptã un comportament adaptiv, uneori în
detrimentul valorilor umane ºi sociale, comunitare
chiar. Iatã de ce statul trebuie sã-ºi asume rolul de
coordonator, altfel procesul ar putea evolua într-o
direcþie neconvenabilã societãþii, ci doar individului.
Autoperfecþionarea decurge pe bazã de forþe proprii,
în interese proprii. În perioada de tranziþie (de fapt,
de demolare ºi desfiinþare prin acaparare) valorile
(cadrele bine pregãtite pe cãi cumulative, acestea fiind
cele performante) nu-ºi gãsesc rostul. Ceea ce s-a ºi
întîmplat în Moldova. Minþile cele mai luminate,
potenþialul intelectual s-a simþit dezavantajat, chiar de
prisos, prin urmare, pentru a supravieþui, s-a vãzut
nevoit sã ia calea pribegiei. Problema ºomajului
(anunþat sau camuflat, la noi a fost fals, pentru cã, de
regulã, au fost trimise în ºomaj cadrele incomode, nu
cele necalificate. Forþa de muncã brutã, inofensivã a
rãmas la locul ei.)
Astãzi, dacã s-ar pune problema relansãrii economiei ºi reactivãrii celorlalte domenii furnizoare de
cadre, ne-am lovi de impedimente serioase. Se pare
cã s-a creat un vid.
La o conferinþã internaþionalã care a avut loc la
Moscova în 1996 ºi care a examinat probleme educaþionale, americanii au spus-o deschis: Ca sã
atingã nivelul învãþãmîntului din S.U.A., republicile
ex-sovietice au nevoie de cel puþin 50 de ani. Nu
putem accepta termenele propuse de americani. Cert
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este însã cã dacã societatea ar ºti ce vrea, cît vrea ºi
unde vrea, aceastã perioadã ar putea fi redusã la 10-15
ani. Ar fi suficient un program concret, accesibil ºi
acceptat de toþi. Nu este vorba numai de ºcoli ºi discipline concrete, ci de atitudine, comportament,
voinþã ºi orientare socialã. În timp ce sfera politicului
luptã pentru putere ºi împãrþirea veniturilor publice,
învãþãmîntul capãtã aspecte inconvenabile. Se intrã
la instituþii pentru diplomã, ºi nu pentru cunoºtinþe.
Sãrãcia este direct proporþionalã cu potenþialul
intelectual. Dacã în þarã sînt mulþi înþelepþi, ar trebui
sã se trãiascã bine. Dar dacã se trãieºte rãu, aceºtia
sînt o ficþiune. Se cere o schimbare de atitudine faþã
de valori. Nu diploma, ci cunoºtinþele, experienþa ºi
capacitãþile sã aibã cãutare ºi apreciere.
O schimbare a atitudinii faþã de valori cere voinþã
ºi investiþii. La începutul anilor 90 ai sec.XX, în
S.U.A. erau vãrsaþi în învãþãmînt 486$ pentru fiecare
cetãþean. În spaþiul sovietic aceastã sumã era de 25 de
ori mai micã ºi constituia 19$. Cenzul mediu de studii
(adicã ani-ºcoalã) era: în U.R.S.S.  8 ani ºi 3 luni, în
S.U.A.  11 ani, în Japonia 12 ani. Însã paradoxul
cel mai mare îl constituia faptul cã în acelaºi spaþiu
sovietic Uzbekistanul, Armenia ºi Georgia atingeau
cenzul de 13 ani, iar Republica Moldova  de 3 ani
ºi 4 luni! ªi acu sã ne întrebãm, dragi fiinþe cugetãtoare, cui îi convenea ºi cui îi mai convine aceastã
situaþie ºi de ce?
Cînd dl Ion Negura, ex-vicepreºedintele Comisiei
Parlamentare pentru învãþãmînt, a prezentat spre
examinare în Parlamentul din 1992 Proiectul de Lege
cu privire la reforma învãþãmîntului, cu orientãri
proeuropene ºi democratice, majoritatea deputaþilor
de atunci (în special agrarienii) au dat a lehamete din
mîini, iar legea nu a fost adoptatã. Cînd în 1996, în
Duma de Stat a Rusiei se delibera problema învãþãmîntului, în salã asistau 7 (!) persoane. Asta e!
Spune-mi cu cine te întreþii ca sã-þi spun cine eºti.
Conform datelor U.N.E.S.C.O., astãzi în toatã
lumea studiazã 82 milioane de studenþi. Pe primele
locuri sînt: a) americanii, b) canadienii, c) coreenii de
sud. Oricine poate înþelege de ce produsele Coreii de
Sud se coteazã înalt pe piaþa mondialã. Nici o investiþie nu se recupereazã atît de eficient ca cele alocate
în învãþãmînt ºi în perfecþionarea cadrelor. Dar cine
sã înþeleagã?!
În 1957, dupã ce în U.R.S.S. a fost lansat primul
satelit, S.U.A. a reorientat investiþiile nu în dezvoltarea Agenþiei Cosmice, ci în învãþãmînt  ca
formã de îmbunãtãþire a cadrelor. Capitalul alocat
perfecþionãrii se transforma în capital de producere
a bunurilor de înaltã calitate. Într-un viitor nu prea
îndepãrtat civilizaþia nu va mai produce atît de mult.
Se va miza pe calitate. În 1998, în China activau 9
milioane de cercetãtori ºtiinþifici. În Moldova

46

savanþii pãrãsesc þara cu zecile de mii (!). În S.U.A.
realizãrile instituþiilor de cercetãri, ale academiilor
sînt trimise universitãþilor pentru a fi însuºite de
viitoarele cadre. La noi s-ar putea pomeni doar ca
excepþie faptul cã studenþii Universitãþii de Stat din
Moldova au acces la biblioteca Academiei de Studii
Economice. Recent Universitatea Liberã Internaþionalã din Moldova a anunþat oficial accesul
tineretului studios ºi al cercetãtorilor din alte instituþii la sursele sale de informaþie.
Revoluþiile tehnico-ºtiinþifice împing producãtorul pe locul secund ºi promoveazã în prim plan
inventatorul. Deprinderile ºi automatismele nu mai
sînt suficiente. Se cautã talente, gîndire creativ-constructivã, bazatã pe pregãtire multiculturalã ºi
perfecþionare permanentã. În toate cele 7 mari puteri
economice ale lumii instruirii continue i se acordã
atenþia cuvenitã.
Îmbunãtãþirea ºi perfecþionarea continuã este ºi un
semn al longevitãþii. Învãþ pentru cã nu vreau sã
mor, este decizia multor bãtrîni din Germania,
Franþa, S.U.A., care plãtesc ºi învaþã, se instruiesc permanent pentru a nu fi depãºiþi. Înþelepciunea, ca rod
al perfecþionãrii, este o valoare rarã sau ascunsã,
pentru care trebuie sã te consacri. De aceea este cu
mult mai uºor sã mergi pe calea mediocritãþii, drum
pe care se aflã o bunã parte din societate. Dacã
politicul ar fi rodul inteligenþei, pãtura mediocritãþii
ar fi restrînsã ºi în avangardã ar fi valorile creative,
care ar promova societatea la un nivel mai înalt în
ierarhia statelor. Avem exemplul unor state de mãrimea Moldovei sau chiar mai mici: Lichtenstein,
Malta, Luxemburg, Olanda, Andora care au atins un
nivel cultural-economic de invidiat. Nu victoriile
politice ori metodele de luptã parlamentarã vor
asigura respectul naþiunii, ci verticalitatea, inteligenþa
ºi cultura.
Sloganul a suferit modificãri: nu selecþia naturalã,
ci selecþia raþionalã. Cadrele urmeazã sã fie îmbunãtãþite (perfecþionate) metodic, continuu, în interesul
societãþii, deci al individului ca membru al acesteia.
Inteligenþa este produsul ºi resursele cele mai
preþioase ale unei societãþi. Ea are douã calitãþi aparte:
 se reproduce uºor ºi se consumã în scop de
reproducere. Cu cît se consumã mai mult, cu
atît mai mult se extinde;
 multiplicã resursele materiale existente, dar
contribuie la diminuarea consumului lor.
Din aceste considerente cuceritorii din toate
timpurile au decapitat mai întîi intelectualitatea,
aducînd-o la un nivel programat, iar programele de
îmbunãtãþire nu trebuia sã depãºeascã limitele admise.
Altfel zis: te perfecþionezi, dar cu mãsurã, cît avem
noi nevoie. Ceilalþi paºi au fost ºi sînt la discreþia
fiecãruia dintre noi.
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ªtiinþele umaniste solicitã un interes constant
pentru definirea termenilor antrenaþi în cercetare
datoritã modificãrii permanente a obiectului investigaþiei  omul, precum ºi unitãþii genetice a subiectobiectului cercetãrii. Acþiunea de definire este implicitã actului de raportare a subiectului la obiect, prin
care subiectul ºi obiectul îºi modificã sensurile,
valorile, trãsãturile etc., acestea din urmã reclamînd
precizãrile de rigoare efectuate prin definire ºi redefinire. Sursele filozofice preocupate de definirea
definiþiei (Aristotel, L.Couturat, N.Ionescu, I.Oprea)
indicã funcþiile definiþiei (a oferi natura esenþialã a
unui lucru, a fi universalã ºi afirmativã), valoarea (a
explica sensul ºi conþinutul noþiunii), raportul dintre
valorile definiþiei ºi mijloacele lexicale care le dau
expresie ºtiinþificã ºi filozoficã.
Re-definirea termenilor este provocatã constant
de dezvoltarea ºtiinþei, varietatea contextelor socioculturale ºi lingvistice:
_ comunicarea între oamenii de ºtiinþã, care
activeazã în diverse condiþii sociale ºi culturale, utilizeazã diverse limbi pentru desemnarea fenomenelor investigate;
_ contextul social, cultural ºi lingvistic care
creeazã anumite tradiþii de definire ºi denotare. În U.R.S.S., de ex., ºtiinþele educaþionale
erau numite, dupã modelul rusesc, ce mai
persistã ºi acum în spaþiul ex-sovietic, cu
termenul generic ºtiinþa pedagogicã (ïåäàãîãè÷åñêàÿ íàóêà), iar aplicaþiile didacticii la
disciplinele ºcolare  metodici (ìåòîäèêè):
metodica predãrii limbii, literaturii, matematicii etc. Acestea însã nu se preocupã doar
de tehnologiile educaþionale, ci ºi de definirea
obiectivelor, conþinuturilor ºi a tehnicilor de
evaluare  domenii ce nu sînt înglobate de
termenul sinonim al cuvîntului metodicã:
metodologii, tehnologii (educaþionale).
Termenii mai frecvent utilizaþi în cadrul disciplinei ºcolare Limba ºi literatura românã (rusã,
ucraineanã etc.) sînt studiul literaturii ºi educaþia

literar-artisticã, avînd valoare genericã pentru întregul sistem de termeni ºi noþiuni operate în domeniu.
Examinarea lor însã demonstreazã cã aceºtia denotã
fenomene ºi preocupãri diferite, deºi înrudite, ca
raport operã-cititor.
Prin studiu sînt desemnate:
1. O activitate intelectualã susþinutã depusã în
vederea însuºirii de cunoºtinþe temeinice
într-un anumit domeniu, însuºire de cunoºtinþe ºtiinþifice, învãþãturã.
2. O materie de învãþãmînt.
3. O lucrare, operã ºtiinþificã (DEX).
Din definiþia datã de dicþionar rezultã cã aplicaþiile
termenului studiu se aflã în perimetrul activitãþii
intelectuale care, precum se ºtie bine, se realizeazã
în scopul însuºirii de cunoºtinþe. Iatã de ce aceastã
activitate se mai numeºte ºi însuºire de cunoºtinþe,
învãþãturã. Determinativul ºtiinþifice pentru cea de a
doua denotaþie a sensului  cunoºtinþe ºtiinþifice,
restrînge aria aplicaþiilor termenului studiu la cunoaºterea ºtiinþificã. Or, literatura* se înscrie prin definiþie
în domeniul cunoaºterii artistice, deci activitatea
elevului/profesorului la lecþiile de literaturã ºi în afara
lor nu este doar o activitate intelectualã de însuºire a
cunoºtinþelor, iar cunoºtinþele însuºite nu sînt doar din
domeniul cunoaºterii ºtiinþifice.
Al doilea sens al termenului, materie de învãþãmînt, este aplicabil fãrã rezerve numai pentru învãþãmîntul universitar, unde activitatea celor care învaþã
(studiazã) este orientatã la însuºirea unei profesii.
Chiar dacã prin aceastã activitate se reuºeºte ºi
formarea, în mãsurã diferitã, a personalitãþii, acest
obiectiv nu este dominant pentru valorificarea materiei de învãþãmînt. În învãþãmîntul preuniversitar
aplicaþiile termenului materie de învãþãmînt sînt strict
determinate de cadrul conþinuturilor ºi au doar o
contingenþã particularã cu procesualitatea, prin
urmare materia de învãþãmînt ºi studiul (literaturii)
nu se aflã în raport de sinonimie.
Al treilea sens al termenului, lucrare, operã
ºtiinþificã, desemneazã unul din numeroasele obiective preconizate a fi atinse prin activitatea de cercetare
literarã.
În uzul cotidian ºi în cel de specialitate, termenii
studiu ºi materie de învãþãmînt sînt deseori utilizaþi
*1) Artã sau creaþie artisticã al cãrei mijloc de exprimare este
limba; beletristicã.
2)Totalitatea operelor beletristice ale unei epoci, ale unei þãri,
ale unui grup social etc. (DEX).
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ca sinonime, celui de al doilea fiindu-i atribuit, în
anumite contexte, ºi sensul de disciplinã ºcolarã,
obiect de studiu, curs universitar. Dicþionarul face
precizarea de rigoare, arãtînd cã termenul materie, cu
aplicaþie la învãþãmînt, are sensul de totalitatea
cunoºtinþelor care se predau în cadrul unui obiect de
studiu (DEX). Devine evident astfel faptul cã apropierea semanticã între studiu ºi materie de învãþãmînt este ghidatã de caracterul activitãþii intelectuale,
care are drept scop însuºirea de cunoºtinþe.
Putem oare desemna prin termenul studiul literaturii totalitatea complexã a fenomenelor, activitãþilor,
atitudinilor ce þin de domeniul formãrii personalitãþii
prin actul ºi mai complex al activitãþii literare în anii
de ºcoalã? Fireºte cã nu.
Termenul studiul literaturii nu dezvãluie plenar
nici realitatea procesului educaþional în cadrul facultãþii de litere, cãci învãþãmîntul profesional universitar, pe lîngã cunoºtinþe în domeniu, prevede ºi
formarea unui amplu spectru de tehnici profesionale,
cãrora în ultimul timp li se acordã prioritate. Problema
se pune ca un imperativ de formare a capacitãþilor de
dobîndire în mod independent a cunoºtinþelor (19).
Am examinat mai sus aplicaþiile termenului studiu
cu referinþã la activitatea celui care învaþã (elev, student). Dar actul educaþional se compune din douã
activitãþi specifice: predarea ºi învãþarea, secundate
de evaluare. Deci, termenul studiu are aplicaþie ºi în
activitatea celui care predã, a profesorului, aceasta
fiind reglementatã de metodica predãrii disciplinei/
cursului (termen aplicat în spaþiul ex-sovietic) sau de
tehnologiile educaþionale (termen aplicat în Occident, iar de la o vreme, o datã cu introducerea noþiunii
de curriculum, ºi la noi).
Metodica predãrii, deºi ambele cuvinte ale termenului implicã aria semanticã subscrisã metodelor
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(tehnologiilor), este definitã drept ºtiinþã a obiectivelor, conþinuturilor, metodelor ºi tehnicilor de
evaluare (C.Bãrboi, V.Nikolski, N.Onea, Z.Rez etc.),
adicã desemneazã întregul spectru de fenomene
proprii predãrii/învãþãrii ºi ale disciplinei ºcolare, pe
cînd termenul tehnologii educaþionale valorificã doar
aspectul procesual al actului pedagogic (Cf.: G.de
Landsheere, S.Cristea, I.Nicola, C.Cucoº, I.Bontaº
etc). Prin urmare, termenul metodica predãrii continuã sã fie utilizat cu sensul de teorie/tehnologie
ºtiinþificã atît a disciplinei ºcolare, cît ºi a activitãþii
profesorului/elevului. Definiþia metodicii predãrii ca
ºtiinþã a educaþiei nu creeazã dubii; confuzia apare la
nivelul termenului prin care este desemnatã, deoarece
aria semanticã a acestuia nu acoperã decît o singurã
parte (tehnologiile) din fenomenele considerate
aferente ºtiinþei date.
În ºtiinþele educaþiei scopul-obiect al cercetãrii
este sugerat/impus/determinat subiectului de propria
sa naturã. Cu alte cuvinte, scopul proiecteazã/dicteazã
mijloacele, spre deosebire de ºtiinþele naturale ºi cele
exacte, de ex., unde scopul-obiect este urmat/abordat
prin mijloace proiectate de activitatea subiectului
cunoscãtor. Idealul educaþional circumscrie modelului de personalitate, iar într-o accepþie ºi mai
amplã  humanitasului, valorilor (cunoºtinþe, competenþe, atitudini etc.), a cãror calitate ºi modalitate
de constituire ºi manifestare, pentru a fi realizate
efectiv, impun subiectului cunoscãtor crearea ºi
utilizarea anumitor mijloace tehnologice. Dificultãþile
de definire a termenilor prin proiectarea ºi desemnarea raporturilor dintre ei sporesc concomitent cu
necesitatea dictatã epistemologic de a atrage în sfera
subiectului scopul-obiect al cunoaºterii: pe cel educat
(elevul, studentul etc.).
Valoarea de subiect al celui educat, în raport cu
materia de învãþãmînt, obþine o amploare ºi mai mare
atunci cînd aceasta (materia) este constituitã din opere
ºi fenomene literare codificate în textul artistic. Elevul
cititor (=subiectul educat) obþine valoarea de subiect
cunoscãtor ºi de subiect al actului educaþional datoritã
funcþiei formativ-estetice a textului artistic, care
reclamã ºi cultivã o anumitã atitudine esteticreceptivã ºi interpretativã (14, p.129). Atitudinea
ºi interpretarea, ca acte provocate de textul artistic,
sînt evidenþiate de cãtre cei mai mulþi cercetãtori ai
creaþiei artistice drept trãsãturi definitorii ale operei
de artã. Aceste caracteristici aratã cã materia de
învãþãmînt (=obiectul de cunoaºtere) are capacitatea
de a impune elevului cititor (=subiectului) o activitate
de autoformare, pentru cã universul poeziei constituie un al doilea Cosmos, admis (3, p. 103), iar
idiolectul estetic este regula care guverneazã toate
devierile textului (8, p.344). Aºadar, literatura, la
care se referã G.Cãlinescu, ºi textul artistic, ale cãrui
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particularitãþi definitorii sînt arãtate de U.Eco, C.Radu etc., conferã noþiunii de materie de învãþãmînt
caracteristici specifice, pe care aceasta nu le poate
avea atunci cînd e formatã din materiile ºtiinþelor.
O formulã generalã a raportului subiect-obiect
descoperã mecanismul obiectivizãrii subiectului:
 în forma sa generalã, legãtura dintre obiectsubiect ºi activitate se realizeazã cu ajutorul categoriilor obiectivizãrii (trecerea caracteristicilor
obiectului în caracteristici ale activitãþii), interiorizãrii (trecerea caracteristicilor activitãþii în caracteristici ale subiectului) ºi exteriorizãrii (trecerea
caracteristicilor subiectului asupra caracteristicilor
activitãþii)(20, p.88, I.Alexeev). Extrapolatã la
raportul elevul cititor  materia de învãþãmînt (=textul
de ficþiune/ºtiinþifico-literar), formula lui I.Alexeev
aratã cã elevul cititor obþine caracteristicile materiei
de învãþãmînt (ale obiectului), aceastã trecere fiind
mediatã de o activitate specificã  activitatea literarã.
Interpretarea termenilor în cadrul preocupãrilor
epistemice demonstreazã cã studiul literaturii presupune definirea literaturii drept obiect invariabil,
asupra cãruia se realizeazã activitatea de cunoaºtere,
un obiect care este cunoscut prin reflectare ºi acumulare. Or, nucleul operei literare  imaginea artisticã, poate fi cunoscutã cu adevãrat prin recreare.
Obiectul de reflectare în literaturã (coordonatele
spaþiale, relaþiile umane ºi sociale, universul intim
etc.) nu constituie obiectul de cunoaºtere al acesteia
(16), ci un pretext pentru o cunoaºtere de sine (8)
(valabilã pentru ambii subiecþi: autor/cititor), pentru
exprimarea eului, a condiþiei de a fi. Reflectarea ºi
acumularea sînt activitãþi proprii cunoaºterii fizicului
ºi se realizeazã într-o existenþã spaþio-temporalã,
obiectual ºi obiectiv determinatã pentru toþi subiecþii
cunoaºterii. Cunoaºterea artisticã este metafizicã, ea
depãºeºte existenþa spaþiotemporalã (sau creeazã una
proprie), constituie manifestarea capacitãþii omului de
a exista în dimensiunea modalitãþii, a ce este-lui
(adicã a adevãrului.  Al.Surdu). Acest tip de cunoaºtere nu este doar individual coloratã, ca în cazul
cunoaºterii empirice sau a celei ºtiinþifice, ci esenþial
individualizatã atît ca activitate a subiectului creator,
cît ºi ca activitate a subiectului cunoscãtor, receptor.
De aceea demersul educaþional la orele de literaturã
se va realiza nu prin actul didactic tradiþional de
predare-învãþare, ci prin activitãþi specifice de coordonare a actului de angajare a elevilor în universul
artistic, în spaþiul de existenþã metafizicã. Activitatea
literarã, deºi include ºi acþiuni de reflectare/acumulare, este preponderent atitudinalã. Deoarece actul
educaþional este echivalent cu procesul formãrii unor
atitudini fundamentale (12), lectura operelor
artistice activitatea umanã supremã (B.Pasternak), chiar fiind însoþitã de activitãþi instructive, se

defineºte drept activitate educaþionalã universalã.
Interpretarea termenilor demonstreazã cã:
a) studiul literaturii stipuleazã:
_ obiect abordat conceput ca fiind invariabil sau
caracteristicile acestuia considerate ca fiind
mai mult sau mai puþin stabile (de ex., valoarea
imanentã a operei literare);
_ subiect de tip consumator, acumulator,
reflexiv;
_ raporturi subiect-obiect desemnate de termenii
abordare, subordonare, influenþã unidirecþionalã pe linia obiect-subiect, reflectare etc.
b) educaþia literarã angajeazã:
_ obiect abordat cu valoare variabilã, în funcþie
de spaþiotemporalitatea ºi modalitatea abordãrii, de intenþionalitatea ºi valoarea subiectului, obiect recreat, reconstruit;
_ subiect de tip creator, constructor, autoreflexiv;
_ raporturi subiect-obiect de coordonare, recreare, influenþã reciprocã etc.
Alte caracteristici ale termenilor indicã asupra
unor sfere diferite de aplicare:
 studiul literaturii este o activitate de cercetare
literarã ºi se înscrie în cunoaºterea ºtiinþificã;
 educaþia literarã este o activitate de formare
a personalitãþii cititorului de literaturã.
În cadrul primei activitãþi informaþia este transmisã, reprodusã; în cadrul celei de a doua informaþia
este comunicatã prin negociere de sensuri (4).
Limbajul primului tip de activitate este cel ºtiinþific; limbajul comunicãrii în educaþia literar-artisticã
este un limbaj poetic, complementat, la necesitate, cu
elemente ale limbajului ºtiinþific ºi publicistic.
Examinate în sfera demersului educaþional, studiul literaturii se înscrie în conceptul învãþãmîntului
informativ-reproductiv, iar educaþia literarã  în
conceptul formativ-creativ, care presupune formarea
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personalitãþii deschise, adaptabile la schimbãri de tip
inovator (5).
Demersurile angajate  filozofic, lexical, funcþional, axiologic, educaþional  aratã cã studiul
literaturii presupune definirea literaturii drept obiect
invariabil, cunoscut prin reflectare ºi acumulare, fapt
ce nu corespunde esenþei literaturii ºi artei. Or, opera
literarã poate fi cunoscutã în esenþa sa doar prin
recreare, prin manifestarea capacitãþii cititorului de
a exista în dimensiunea modalitãþii, a ce este-lui
(=adevãrului.  Al. Surdu). Acestui demers îi rãspunde un domeniu distinct al educaþiei, denotat prin
termenul educaþie literar-artisticã.
O primã definiþie a termenului educaþie literarartisticã poate fi: formarea pedagogic orientatã a
cititorului de literaturã artisticã prin cunoaºterea axiologicã a literaturii de ficþiune, ca sistem artistic-estetic
imanent, ºi prin angajarea apropriatã a cititorului în
producerea valorilor in actu ale literaturii.
Termenul educaþie literar-artisticã înglobeazã o
arie semanticã amplã, antrenînd raporturile definitorii
ale unui domeniu educaþional distinct, prefigurat de
caracteristici specifice:
_ obiect de cunoaºtere ºi reflectare (literatura
este artã, univers existenþial creat de om),
obiect de formare prin educaþie (cititorul 
obiect ºi subiect al receptãrii, creaþiei ºi
educaþiei);
_ raportul subiect-obiect (în creaþie, receptare ºi
educaþie);
_ obiective educaþionale proprii;
_ structurare specificã a conþinuturilor (avînd în
vedere structura limbajului poetic, axiologia
literarã ºi sistemul de activitate lectoralã);
_ sistem propriu de activitate (lectoralã);
_ tehnologii educaþionale specifice (valorificînd
structuri psiho-intelectuale improprii altor
domenii educaþionale: percepþia, imaginaþia,
gîndirea ºi creaþia artisticã);
_ instrumente proprii de evaluare a succesului
ºcolar, revendicate de un obiect nestandard al
literaturii.
Or, termenul educaþie literar-artisticã desemneazã o realitate educaþionalã distinctã, cuprinsã, în
învãþãmîntul formal, de disciplina ºcolarã Limba ºi
literatura românã, deci ºi o ºtiinþã distinctã a educaþiei, ºi impune implicaþii de ordin epistemic ºi
teoretic, de proiectare ºi transpunere concretã în
vederea unei mai bune ordonãri conceptuale ºi aplicative a domeniului indicat de educaþie.
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Retroacþiunea ca metodã complexã de organizare
ºi desfãºurare a activitãþilor educaþionale complexe
este întemeiatã pe principiul formãrii retroactive a
personalitãþii ca unitate a contrariilor.
Pentru prima datã retroacþiunea a fost recunoscutã
ca sistem al sistemelor în ciberneticã de biologul
Bertalanfli, prin introducerea noþiunii de feedback 
conexiune inversã (engl.); reglare a cauzei prin efect;
raportare a rezultatului obþinut la un demers pedagogic care orienteazã acþiunile ulterioare ale educatorului; reacþiile elevului la un mesaj cu rol de
verificare ºi corectare, de stimulare a acþiunii.
Examinatã în contextul educaþiei lingvistice ºi
literar-artistice, retroacþiunea reprezintã exigenþa
pentru dezvoltarea ºi formarea personalitãþii. Aceasta
îºi garanteazã perspectiva în baza principiului accesibilitãþii, al mecanismului de reglare ºi autoreglare
a procedeelor euristice ºi algoritmice, prin parcurgerea unei cãi optime de autoformare, incluzînd
educaþia/autoeducaþia  evaluarea/autoevaluarea/
estimarea.
Structural, retroacþiunea incumbã trei dimensiuni
teleologice:
1. Conturarea idealului educaþional.
2. Desfãºurarea raporturilor umane.
3. Estimarea nivelului de performanþã pe axa
perspectivelor de progres.
Idealul cunoaºte douã dimensiuni de comportament educaþional: individual ºi general.
La nivel individual, idealul reflectã o construcþie
proprie pe baza modelului educaþional ºi al idealului
profesional.
La nivel general, sistemic, idealul însumeazã
aspiraþiile unei colectivitãþi ce vizeazã un comportament pe valori sociale. La acest nivel idealul
educaþional este responsabil de angajarea idealului
individual în sfera valorilor social-generale, oferind
posibilitãþi reale de includere a individului în lupta cu
sine însuºi pentru atingerea acestuia.
Idealul se realizeazã în virtutea unor confruntãri
continue între ceea ce este ºi ceea ce vrea sã devinã

individul. Aceasta permite stabilirea a ceea ce se
poate realiza la o anumitã vîrstã prin determinarea
obiectivelor generale la disciplina concretã.
În contextul educaþiei lingvistice ºi literare, idealul
de formare a unei personalitãþi inteligente constituie
nervul central de mobilizare operaþionalã a întregului
proces de retroacþiune. Obiectivele generale ale
educaþiei lingvistice/literare sînt premise ale angajãrii
elevului în sfera idealului:
1. Formarea capacitãþilor de comunicare: producerea textelor scrise ºi orale cu finalitãþi
concrete.
2. Formarea capacitãþilor de gîndire logicã ºi
artisticã.
3. Formarea capacitãþilor emoþional-afective ºi
de atitudine.
4. Formarea capacitãþilor de creaþie, producerea
mostrelor concrete de limbã ºi comunicare, a
textelor literare/nonliterare cu destinaþie
personalã ºi socialã, organizate în curriculum
pe trei dimensiuni:
 practica raþionalã ºi funcþionalã a limbii;
 formarea reprezentãrilor culturale, precum ºi
a unui univers afectiv ºi atitudinal coerent;
 însuºirea unor metode ºi tehnici de muncã
intelectualã.
Experienþa demonstreazã cã principiile feedbackului comportã mari posibilitãþi de dirijare a preocupãrilor de automodelare prin evitarea unor dificultãþi aparente ce ar putea tergiversa succesul.
Perioadele de vîrstã mai receptive retroacþiunii sînt:
11-12 ani, 13-14 ani ºi 15-16 ani.
Acþiunile retroactive se desfãºoarã în trei faze:
 de graþiere;
 de adaptare;
 de automodelare ºi parteneriat.
I. Faza de graþiere este susþinutã de profesor.
Pedagogul întreprinde anumite acþiuni de includere
a elevilor în procesul de retroacþiune prin umanizarea
relaþiilor profesor-elev-pãrinþi, promovînd eleganþa ºi
armonia, tonul liniºtit, respectul reciproc, responsabilitatea, dragostea ºi stima, receptivitatea la dureri
ºi bucurii, manifestarea capacitãþilor personale, dar
nu în detrimentul colegilor, încrederea în puterile
proprii, curajul de a depãºi obstacolele în realizarea
succesului, stabilirea unei atmosfere de colaborare în
evidenþierea capacitãþilor intelectuale ale elevilor.
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Aceastã fazã este foarte importantã, în special,
pentru preadolescenþii claselor V-VI, care îºi orienteazã activitatea de adaptare în strînsã legãturã cu
etapa de graþiere nu atît în perspectivã, cît în prezent,
cînd realizarea performanþelor ºcolare se produce sub
puterea de impresie a modelului educaþional.
Astfel, prima fazã concepe prima treaptã de
pregãtire psihologicã ºi intelectualã a elevilor.
II. Faza de adaptare vizeazã acomodarea individului la condiþiile ºi cerinþele regimului de retroacþiune pentru a învãþa cum sã înveþe pe cale
algoritmicã ºi euristicã; antrenarea gîndirii convergente ºi divergente; dezvoltarea memoriei; aplicarea
diferitelor metode ºi procedee de evaluare individualã
ºi în grup.
La aceastã etapã regimul de retroacþiune cere, în
mod evident, armonizarea perfectã a sarcinilor instructiv-educative cu dezvoltarea bio-psiho-pedagogicã a elevului la etapa datã.
III. Faza de automodelare ºi parteneriat þine de
idealul educaþional în devenire. O mai putem numi ºi
etapã a convenþiilor complinitoare în cunoaºterea de
sine, întrucît caracterizeazã particularitãþile psihopedagogice ale elevilor din clasele IX-XII, preocupaþi
de asimilarea unor procedee raþionale de învãþare, de
transpunere în viaþã a idealului profesional prin
manifestarea puterii de judecatã; ei tind spre autoinstruire, spre dezvoltarea simþului analitico-deductiv
în luarea de atitudini.
La aceastã etapã de manifestare a individualitãþii,
retroacþiunea pregãteºte calea etapei superioare de
cooperare  parteneriatul, prin reglarea unei stãri
asociative între adaptare ºi automodelare, autodepãºire. Automodelarea reprezintã performanþa
propriu-zisã pe care o putem defini drept reacþie de
rãspuns la primele etape  de graþiere ºi de adaptare.
Dupã ultima fazã a procesului de retroacþiune,
elevul simte nevoia de autoconºtientizare, iar profesorul  datoria împlinitã sau, dupã cum menþioneazã
Emil Boutroux: Orice educator bun viseazã sã
devinã inutil. Adicã, fiecare individualitate însumeazã particularitãþi ce contureazã viitoarea personalitate. L-am deprins pe elev sã se distanþeze la timp
ºi sã se identifice cu idealul care îi va servi în continuare drept cãlãuzã de afirmare în relaþiile sociale.
Acestea sînt perspectivele celor trei faze de
angajare reuºitã a individului în sfera activismului
educaþional sub egida a doi factori formativi: de ordin
psihologic ºi metodic.
Aºadar, retroacþiunea îi impune celui angajat în
procesul educaþional o activitate dublã de pregãtire
cu o anumitã dozã de evoluare aferentã fiecãrei faze
acþionale.
Pregãtirea psihologicã presupune dezvoltarea
responsabilitãþii fiecãrui elev pentru propria sa
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devenire; conºtientizarea de cãtre elevi a criteriilor de
evoluare ºi autoevoluare. Avînd în cîmpul pregãtirii
psihologice obiectivele cognitive de referinþã, urmãrim, de fapt, evidenþierea capacitãþilor ºi competenþelor elevilor la nivel de evaluare ºi autoevaluare
iniþialã, formativã ºi sumativã.
Totodatã, activitatea de pregãtire psihologicã este
responsabilã de conºtientizarea continuã a eul-ui, a
statutului pe care-l obþine în urma acumulãrii de
cunoºtinþe ºi competenþe etc. Deci, pregãtirea psihologicã devine garantul celei mai adecvate cãi de
facilitare a relaþiilor umane.
Pregãtirea metodicã vizeazã activitatea convertibilã a produsului obiectivelor de referinþã la nivel
de metodã.
Cunoaºterea la nivel de metodã coreleazã, în special, primele douã faze de cooperare: de graþiere ºi
de adaptare, pregãtind teren pentru faza a III-a: de
automodelare ºi parteneriat, în vederea familiarizãrii
elevilor cu anumite tehnici de conlucrare asupra
idealului educaþional prin acumularea de noi cunoºtinþe. Doar astfel procedura de obþinere a unor cunoºtinþe profunde devine o ºansã de realizare a scopurilor
ºi planurilor personale, o posibilitate realã de dezvoltare a deprinderilor de autoeducare ºi de educare a
respectului faþã de profesor.
În activitatea noastrã de zi cu zi angajarea raporturilor umane (profesor-elev-pãrinþi) îºi gãseºte
expresie în evoluarea a ºapte etape  tip de lecþii:
1. Lecþii de graþiere.
2. Lecþii de analizã a textului literar.
3. Lecþii de identificare a surogatului lingvistic
ºi lucrul asupra conspectelor de reper.
4. Lecþii de cooperare ºi de antrenare a muncii
independente.
5. Lecþii de aplicare a perspectivelor de progres.
6. Lecþii de evaluare ºi estimare a capacitãþilor
ºi cunoºtinþelor.
7. Lecþii de personalitate, de activizare a liberului arbitru.
Fiecare din aceste tipuri de lecþii este conceput în
baza unor anumite procedee ºi metode ce vizeazã
scopuri concrete.
I. Lecþiile de graþiere sau lecþiile de introducere
în etapa iniþialã a fazei de graþiere constituie primul
nivel de pregãtire psihologicã. Activitatea este susþinutã de profesor prin corelarea metodelor de monologare, demonstraþie ºi dialogare.
II. Lecþiile de analizã a textului literar respectã
principiul accesibilitãþii în aplicarea metodelor cognitive ºi euristice. Acestea includ activitatea formativproblematizatã din cadrul fazei de adaptare care
necesitã o anumitã pregãtire metodicã.
III. Lecþiile de identificare a surogatului lingvistic ºi lucrul asupra conspectelor de reper implicã
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principiul continuitãþii: se aprofundeazã instruirea
conºtientã; prevaleazã metoda algoritmicã; se anunþã
tema ºi scopul lecþiei; se selecteazã materialul lingvistic din textul literar pentru crearea imaginilor
artistice; se consultã materia de limbã, dupã care
urmeazã rezumarea deductivã a unitãþilor lingvistice
la tema datã; se fac unele însemnãri; se întocmeºte
conspectul de reper. Materialul din conspect este
prezentat la început pe pãrþi, apoi în întregime.
IV. Lecþiile de cooperare ºi de iniþiere a muncii
independente. În cadrul lor prevaleazã metoda de
cooperare dialogatã ºi monologatã dupã principiul
instruirii temeinice  cel mai eficace la disciplinarea
muncii în comun  cînd activitatea de instruire este
dirijatã nu numai de profesor, ci ºi de elevi.
V. Lecþiile de aplicare a perspectivelor de progres se desfãºoarã în baza principiului instruirii anticipate, a realizãrii perspectivelor de progres; desemneazã performanþele obþinute în faza de graþiere
ºi cea de adaptare.
VI. Lecþiile de evaluare ºi verificare a cunoºtinþelor. În cadrul diferitelor tipuri de lecþii, individul
este angajat în munca de autoinstruire ºi armonizare a
relaþiilor umane, conºtientizînd necesitatea unei bune
pregãtiri psihologice ºi metodice. Raportul cauzã-efect
constituie principiul de bazã al acestui tip de lecþii prin
încadrarea proceselor de dialogare, sintetizare, argumentare. Stimularea dorinþei de cunoaºtere, a interesului faþã de studiu, cît ºi perseverenþa în lupta cu sine
însuºi pentru autoperfecþionare constituie scopul pe

care-l urmãrim în cadrul acestui tip de lecþii.
VII. Lecþiile de personalitate se bazeazã pe
principiul activizãrii liberului arbitru. În cadrul lor
evolueazã metoda euristicã cu utilizarea procedeelor
de cercetare, descoperire, argumentare, dialogare,
sintetizare, monologare, încurajînd perspectiva
relaþiilor de parteneriat. La aceste ore se valorificã
rezervele creative ºi spontaneitatea în gîndire, obiectivul fiind descãtuºarea elevilor, mobilizarea întregului proces întru descoperirea propriei individualitãþi.
Aceste tipuri de lecþii pot fi considerate adevãrate
ore de vîrf, mereu la alte niveluri pe scara situaþiilor
de progres.
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Secole la rînd latina a fost recunoscutã ca una
dintre cele patru limbi sacre (pe lîngã greaca veche,
ebraica ºi slava veche), îndeplinind rolul de limbã a
religiei, diplomaþiei, ºtiinþei, învãþãmîntului în mai
multe þãri din Europa nu doar în Antichitate ºi în Evul
Mediu, dar încã mult timp dupã aceea. Limbile clasice
au constituit obiecte de studiu indispensabile în
învãþãmîntul vest ºi central european, de asemenea ºi

în cel din Imperiul Rus. Personalitãþi ca Réné Descartes, Gottfried Wilhelm Leibniz, Baruch Spinoza,
Dimitrie Cantemir, Mihail Lomonosov ºi mulþi alþi
învãþaþi, istorici, filozofi, studenþi etc. ºi-au materializat operele în latinã. Sînt bine cunoscute aprecierile date acestei discipline de umanistul olandez
Erasm din Rotterdam, de filozoful german Arthur
Schopenhauer, de filozofii ruºi Vissarion Belinski ºi
Nicolai Cernîºevski (vezi A.Ciobanu, în postfaþa la
Programa pentru liceu, limba latinã, clasele X-XII,
Chiºinãu, Lumina, 1992, p.32). Moºtenirea culturalã
creatã în limba latinã sau transmisã prin intermediul
ei epocilor moderne este imensã, precum ºi impor-
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tanþa cunoaºterii acesteia ca unealtã de bazã a oricãrui
intelectual din toate timpurile.
Învãþãmîntul nostru naþional cunoaºte o tradiþie
secularã de predare a limbilor clasice. Mai mulþi
domnitori din Principatele Româneºti au încercat sã
deschidã ºcoli de latinie, cum ar fi cea din Iaºi,
fondatã spre sfîrºitul sec. al XVII-lea. Chiar ºi în
secolul al XVIII-lea, în pofida domniei fanariote ºi a
introducerii limbii greceºti vechi ºi a celei moderne
în sistemul de învãþãmînt, au fost fãcute nenumãrate
tentative de a pãstra disciplina respectivã, iar acolo
de unde a fost exclusã, sã fie reintrodusã. Politica de
promovare a limbii latine persistã ºi în sec. al XIX-lea.
În Proiectul de reorganizare a învãþãmînturilor
publice în Principatul Moldovei (1847), apãrut sub
Mihai Sturza (1834-1839), se stipuleazã cã ºtiinþa
limbii latine, ca ºi a celei elene, este îndatoritoare
(vezi N.Lascu, Clasicii antici în România, Cluj,
1974, p. 14). Pe timpul domniilor lui Grigore Alexandru Ghica (1849-1853, 1854-1856), o comisie pentru
redactarea noului regulament ºcolar, din care au fãcut
parte multe personalitãþi de vazã printre care ºi
V.Alecsandri, M.Kogãlniceanu, a decis ca limba
latinã sã fie predatã în toate cele ºapte clase gimnaziale. Ulterior au fost deschise catedre ºi facultãþi, s-au
pregãtit cadre de cea mai înaltã calificare în domeniul
limbilor clasice ºi cel al culturii antice.
În sec. al XX-lea, în anii imediat postbelici, pe
teritoriul actualei Republici Moldova, latina a fost
exclusã din învãþãmîntul preuniversitar, rãmînînd sã
fie predatã doar la instituþiile de învãþãmînt superior
cu profil umanistic, la Institutul de Medicinã ºi la
cîteva ºcoli profesionale cu profil medical. Rezultatul
excluderii acestui obiect din ºcolile de culturã generalã a fost mai mult decît regretabil. În anul 1992, la
momentul publicãrii Programei la limba latinã
pentru clasele XXII, în Moldova nu exista nici un
profesor cu studii în domeniu.
Pînã în anul 1990 instituþiile preuniversitare din
Moldova au fost private de posibilitatea de a preda
limba latinã, fapt motivat prin lipsa profesorilor de
specialitate ºi a literaturii didactice. În urma elaborãrii
unui nou concept al ºcolii naþionale, lansat de Ministerul Învãþãmîntului, latina ºi-a reluat locul în ºcoala
medie de culturã generalã (clasele de liceu). Justeþea
acestei decizii este incontestabilã, deºi, din motive
obscure, disciplina respectivã îºi pierde statutul de
obiect de studiu obligatoriu, figurînd în programa de
studiu, editatã în 1997, ca una opþionalã. În anul 1999
a fost elaboratã o nouã programã la limba latinã,
clasele X-XII, deosebitã de ediþia din 1992 prin
conþinutul sãu substanþial îmbogãþit, dar care, deºi
recomandatã printr-o decizie a Colegiului Ministerului Educaþiei ºi ªtiinþei, nu a mai vãzut lumina
tiparului.
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Nu este cazul sã amintim de importanþa ºi utilitatea
studierii limbii latine. Este indubitabil faptul cã bagajul
de cunoºtinþe, acumulat în cadrul disciplinei respective
în anii de liceu, le va fi de un real folos elevilor care
vor deveni studenþi la filologie, medicinã, agronomie
etc. Necesitatea cunoaºterii originilor noastre lingvistice ºi a valorilor general-umane ale culturii ºi
civilizaþiei antice este stringentã. În baza fondului lexical greco-latin s-au format terminologiile din domeniul
ºtiinþei, culturii, politicii, muzicii, tehnicii, agriculturii
etc., acestea conþinînd multe cuvinte ºi afixe de origine
latinã cu o circulaþie internaþionalã. Limba latinã
trãieºte prin limbile moderne, în special prin cele de
origine romanicã, manifestîndu-se nu doar prin lexic,
ci ºi printr-un întreg patrimoniu de maxime, aforisme
care îºi fac loc tot mai frecvent ºi în mass-media din
Republica Moldova.
Deºi în anul 1993 la instituþiile de învãþãmînt superior din Moldova au fost deschise grupe cu specializare la limba latinã, liceele din þarã rãmîn totuºi
parþial private de profesori calificaþi în acest domeniu.
Pe lîngã acestea, a asigura printr-un numãr foarte mic
de ore însuºirea unui volum mare de cunoºtinþe cu
aplicaþii largi asupra nivelului de culturã generalã ºi
lingvisticã al elevului este un lucru extrem de dificil
ºi avem de trecut încã multe praguri pînã la realizarea
definitivã a dezideratului ca limba latinã sã-ºi poatã
ocupa locul ce i se cuvine în învãþãmîntul liceal.
În februarie 2001, Centrul Educaþional PRO
DIDACTICA ºi Catedra Filologia Clasicã a Universitãþii de Stat din Moldova, la sugestia mai multor
profesori de limba latinã, au iniþiat un sondaj de opinii
în vederea cercetãrii situaþiei actuale în predarea
disciplinei Limba latinã în clasele de liceu. La cele
peste 50 de chestionare adresate profesorilor ºi
trimise în mai multe licee din Moldova, am primit 29
de rãspunsuri. Le sîntem foarte recunoscãtori tuturor
celor care au binevoit ºi au acceptat aceastã solicitare.
Sondajul a urmãrit, de fapt, douã scopuri:
 de a obþine informaþii cu privire la cadrele
didactice implicate în predarea disciplinei respective (ce studii au, ce obiecte mai predau
etc.);
 de a determina problemele majore cu care se
confruntã profesorii în procesul de predare ºi
care ar fi soluþiile de eficientizare a lui; adicã
de a obþine informaþia ce ar ajuta sã stabilim
starea de lucruri existentã la acest capitol, sã
identificãm punctele forte ºi slabe din procesul
de predare a limbii latine ºi sã vedem ce putem
întreprinde, eventual, pentru a ajuta cadrele
didactice sã rezolve aceste probleme, în special cele ce þin de conþinut ºi metodicã.
În urma analizei chestionarelor, am constatat un
interes mult mai mare din partea profesorilor de latinã
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din centrele judeþene, decît a celor din capitalã, ceea
ce ar putea fi parþial explicat ºi prin faptul cã problema
cadrelor didactice din afara capitalei este mult mai
acutã. Profesorii care au rãspuns apelului nostru au
ore de latinã în clase cu profil umanist, predînd în
paralel, cu excepþia a trei persoane, ºi alte obiecte, în
special limba ºi literatura românã, literatura universalã, limbile moderne, logica, filozofia etc. ªase dintre
profesori au studii de specialitate, unul fiind absolvent
al Universitãþii Al.I.Cuza din Iaºi, trei  absolvenþi
ai Facultãþii Limba ºi Literatura Românã, specialitatea
limba latinã a Universitãþii de Stat din Moldova, un
absolvent al unei facultãþi similare de la Universitatea
Pedagogicã de Stat Ion Creangã din Chiºinãu ºi un
profesor  absolvent al Universitãþii de Stat Al.Russo din Bãlþi. Ceilalþi profesori au absolvit facultãþile
de filologie românã, de limbi strãine (franceza, spaniola), de istorie etc. Este o situaþie regretabilã, dar
ºi inexplicabilã: pe de o parte, predarea unei discipline
cu dificultãþile ei inerente de cadrele didactice care,
în marea lor majoritate, nu au o pregãtire profesionalã
adecvatã aduce, fãrã îndoialã, prejudicii grave obiectului în cauzã; pe de altã parte, doar la Universitatea
de Stat din Moldova au absolvit deja cinci promoþii
de filologi la specialitatea Limba latinã, nici unul
dintre ei nefiind solicitat de Ministerul Învãþãmîntului
pentru a fi plasat în cîmpul muncii. Cu o asemenea
atitudine din partea unui organ de stat abilitat cu
dirijarea procesului de învãþãmînt, inclusiv ºi cu
repartizarea cadrelor didactice, existã riscul ca
aceastã problemã sã rãmînã încã mult timp nesoluþionatã.
La întrebarea cu privire la materialele didactice
de care dispun profesorii, majoritatea au numit
manualele pentru clasele a X-a, a XI-a, elaborate de
C.Cemîrtan ºi A.Ciobanu, manualele editate în România, precum ºi ediþiile: Gramatica Limbii Latine de
V.Matei, Dicþionar latin-român de Gh.Guþu, manualul de Limbã latinã, autor A.Grinbaum (în grafie
chirilicã) ºi Istoria literaturii latine de Eugen Cizec.
Din cauza unei pregãtiri neadecvate ºi a insuficienþei
materialelor de referinþã, profesorii întîlnesc dificultãþi, în special la predarea noþiunilor de culturã
anticã, a temelor gramaticale ºi a sintaxei, la traducerea textelor din latinã (în special a fragmentelor de
text originale). Printre cele mai stringente probleme
ridicate de profesori menþionãm:
 lipsa experienþei de predare ºi a studiilor
necesare în domeniu;
 lipsa unui curriculum al disciplinei;
 lipsa manualelor (în special pentru clasa a
XII-a, editat la Chiºinãu, ceea ce nu poate
asigura continuitatea celor studiate);

 lipsa materialelor didactice-suport ce ar planifica activitãþi interactive ºi ar conþine exerciþii,
elaborate în baza unor concepte ºi metode
moderne de predare;
 lipsa unor modele de teste de evaluare la limba
latinã;
 dotarea insuficientã a bibliotecilor ºcolare cu
materiale ce ar putea fi utilizate pentru studierea limbii latine;
 preþuri ridicate la manuale, dicþionare, motiv
din care ele nu sînt procurate de elevi.
Profesorii au relevat, de asemenea, lipsa unei
motivaþii insuficiente a elevilor, precum ºi a unei
susþineri din partea autoritãþilor ºcolare: neconºtientizarea importanþei disciplinei se soldeazã, în general,
cu scãderea motivaþiei la elevi ºi a interesului pentru
acest obiect.
La întrebarea De ce aveþi nevoie pentru a putea
îmbunãtãþi predarea disciplinei în cauzã? majoritatea
profesorilor au menþionat necesitatea unor seminarii,
întruniri metodice, cursuri de perfecþionare a cadrelor;
colaborarea cu profesori de latinã din alte licee;
elaborarea curriculumului ºi a unui ghid al profesorului de limba latinã, care sã conþinã recomandãri
teoretice ºi practice privind predarea disciplinei. Una
dintre sugestiile profesorilor care meritã atenþia
noastrã ar fi organizarea de concursuri (olimpiade)
judeþene ºi republicane, premianþilor oferindu-li-se
posibilitatea de a participa la concursurile internaþionale care se desfãºoarã în mai multe state europene
sau la taberele de varã de limba latinã. Ar fi oportun
sã iniþiem o colaborare între profesorii de liceu ºi cei
ai catedrelor de profil de la instituþiile de învãþãmînt
superior, precum ºi cu profesorii de peste hotare.
Sperãm ca publicarea prezentului articol sã constituie un prim pas în direcþia ameliorãrii situaþiei în
predarea acestei discipline importante. Este în puterea
organizaþiilor de resort ºi a instituþiilor interesate sã-ºi
punã întrebãri ºi sã caute soluþii pentru remedierea
problemelor existente. Organizarea unor seminarii/
cursuri de perfecþionare ar fi una dintre cele mai importante acþiuni, precum ºi stabilirea unei legãturi dintre
instituþiile de învãþãmînt superior specializate în
pregãtirea cadrelor didactice ºi liceele în care se predã
limba latinã (acordarea orelor de consultanþã, publicarea/distribuirea unor informaþii ce s-ar referi la
predarea limbii latine în liceu, asigurarea contactului
continuu cu absolvenþii etc.) Sîntem la etapa cînd avem
bine conturatã problema ºi elaborate cîteva posibile
soluþii, rãmîne sã fim suficient de interesaþi sã le
transpunem în practicã ºi aceasta numai cu participarea
directã a actualilor ºi viitorilor profesori de limba latinã,
cãrora le urãm mult curaj în activitatea lor de pionierat!
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EX CATHEDRA

Cine n-a fost elev, nu va deveni
învãþãtor.

Anicius Manlius Severinus
Boethius

Începînd cu acest numãr al revistei, vã propunem o nouã rubricã  Vademecum Psihologic 
în cadrul cãreia veþi gãsi articole ce abordeazã probleme stringente din psihologia învãþãrii
ºi psihologia educabilului. Sperãm ca acestea sã vã fie de real folos ºi aºteptãm propuneri
pentru noi teme de discuþii.

Dana TERZI

Exodul adulþilor în instruire

Literatura de specialitate promoveazã ideea conform cãreia instruirea adulþilor trebuie abordatã într-o
altã modalitate decît cea a copiilor ºi adolescenþilor.
Afirmaþia cã profesorii care învaþã adulþii ar trebui sã
utilizeze alte stiluri de predare decît cele pe care le
folosesc instruind preadulþii este bazatã, în speþã, pe
opiniile profesioniºtilor, asumþiile filozofice asociate
psihologiei umaniste ºi teoriile instruirii adulþilor,
dezvoltãrii ºi socializãrii (Beder, Darkenwald,
1982, p. 143). În continuare vã propunem analiza
principalului model de învãþare a adulþilor.
MODELUL ANDRAGOGIC

Andragogia, arta ºi ºtiinþa de a-i ajuta pe adulþi sã
înveþe, este un cadru conceptual util în organizarea
modalitãþii în care este perceputã instruirea adulþilor.
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Cercetãtorul M. Knowles (1984) a pus bazele dezvoltãrii celui mai elocvent model de instruire a
adulþilor  modelul andragogic  fundamentat pe ceea
ce pare a fi, la o primã analizã, în opoziþie cu
pedagogia. Andragogia se bazeazã pe asumþiile
umanistice despre adult ca educabil, caracterizat
prin autoconceptualizare independentã, motivaþie
intrinsecã, o experienþã anterioarã profundã ºi vastã
(adulþii au o experienþã de viaþã deja acumulatã), un
puternic montaj psihologic pentru a învãþa ºi orientarea spre un scop bine definit care, de regulã, este
determinat în funcþie de rolurile sale sociale ºi
responsabilitãþi. Teoria andragogicã a lui Knowles
încearcã sã diferenþieze modalitatea prin care învaþã
adulþii de cea a preadulþilor. Pedagogia este definitã
ca arta ºi ºtiinþa de a educa copiii ºi, spre deosebire
de andragogie, ea este fundamentatã pe convingerea
cã profesorii ar trebui sã orienteze instruirea spre
expectaþiile societãþii, urmînd întocmai curriculumul
standardizat, iar experienþa anterioarã a copiilor are
o importanþã infimã.
Principiile modelului andragogic de instruire vin
sã confirme faptul cã instruirea adulþilor trebuie sã
difere de cea a preadulþilor. Contrastînd metodele
andragogice (centrate pe educabil) cu cele peda-

VADEMECUM PSIHOLOGIC

Contrastele sînt prea evidente pentru a fi neglijate.
Mai mult decît atît, în baza numeroaselor cercetãri,
putem enumera ºi anumite specificitãþi ale adulþilor
implicaþi în procesul de instruire:
 Adulþii sînt autonomi ºi autodirectivi. Ei
trebuie sã fie liberi sã se direcþioneze în mod
independent, iar profesorul  doar sã faciliteze
instruirea;
 Adulþii au o vastã experienþã de viaþã acumulatã de-a lungul anilor care trebuie exploatatã. Referinþele de rigoare, conexiunile cu
experienþa de viaþã vor contribui la eficientizarea procesului de instruire;
 Adulþii, implicîndu-se în procesul de instruire,
au o motivaþie intrinsecã ºi sînt orientaþi spre
un scop bine definit;
 Adulþii sînt selectivi ºi atenþi la relevanþa
cunoºtinþelor;
 Adulþii sînt foarte responsabili, au un grad mai
înalt de conºtiinciozitate;
 Adulþii au un respect profund pentru profesori,
dar, la rîndul lor, simt necesitatea de a fi
respectaþi de aceºtia;
 Adulþii tind spre o orientare educaþionalã
centratã pe viaþã, sarcini sau probleme dat
fiind faptul cã montajul pentru instruire al
acestora este condiþionat de necesitatea de a
ºti sau de a face ceva. (vezi Schema nr.1, p.56)

O datã ce învãþarea adulþilor diferã semnificativ de
cea a preadulþilor, nici practicile de predare nu pot fi
similare. Modelul pedagogic tradiþional este, deci,
nepotrivit pentru adulþi, instruirea acestora necesitînd
alte tipuri de tehnologii educaþionale. În acest scop s-au
realizat numeroase studii, douã dintre care vor fi
analizate în continuare. Subiecþii acestor studii erau
profesori care lucrau atît cu copiii, cît ºi cu adulþii. Ei au
fost solicitaþi sã rãspundã la urmãtoarele întrebãri: În
opinia Dvs., profesorii îi instruiesc pe adulþi în mod
diferit decît pe copii? ªi dacã rãspunsul e afirmativ, care
sînt aceste diferenþe? Informaþiile au fost obþinute prin
metodele autochestionãrii (profesorii fãceau un autoraport) ºi a observaþiei (efectuatã de cercetãtori). Ambele
studii au investigat percepþiile profesorilor despre diferenþele învãþãrii la aceste douã categorii de vîrstã (adulþi
ºi copii). În urma analizei datelor obþinute s-a stabilit cã:
 adulþii au un grad mai înalt de curiozitate
epistemologicã;
 sînt mai motivaþi sã înveþe, sã cunoascã lucruri
noi, îºi asumã responsabilitatea pentru calitatea însuºirii cunoºtinþelor;
 adulþii studiazã cu mai multã strãduinþã ºi sînt
mai perseverenþi;
 ºtiu exact ce doresc sã înveþe, sã cunoascã sau
sã facã;
 adulþii sînt mai receptivi la aplicaþiile practice
ale cunoºtinþelor teoretice.

EXODUL ADULÞILOR ÎN INSTRUIRE
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gogice (centrate pe profesor), Knowles susþine cã adulþii diferã de preadulþi prin modalitãþi diferite de abordare
a învãþãrii. Pentru a face mai comprehensibilã aceastã afirmaþie propunem urmãtoarea prezentare comparativã:

VADEMECUM PSIHOLOGIC

Schema nr.1

Mai mult decît atît, respondenþii au raportat
diferenþe semnificative în ceea ce priveºte stilulurile
de predare la adulþi ºi la preadulþi. Astfel, în clasele
de adulþi, în comparaþie cu cele de preadulþi, se pierde
mult mai puþin timp pentru stabilirea disciplinei, fapt
de o importanþã incontestabilã; structura activitãþilor
de instruire este mai flexibilã ºi profesorii variazã mai
frecvent tehnicile de predare, iar conþinutul ºi structura materiei de studiu se ajusteazã în funcþie de feedback-ul educabililor; de asemenea, adulþilor li se dau
mai puþine directive ºi li se oferã un suport emoþional
relativ mai mic. În baza observãrilor din sãlile de curs
s-au fãcut ºi constatãri adiþionale:
 profesorii care au o pregãtire mai formalã tind
sã utilizeze în instruirea adulþilor metode ale
abordãrii clasice  centrate pe educabil;
 profesorii care sînt mai flexibili ºi mai înþelegãtori atît cu copiii, cît ºi cu adulþii, fac parte
din urmãtoarele grupuri: profesori cu o mai
micã experienþã de lucru, profesori de gen
feminin, profesori de psihologie.
CONSIDERAÞII PRACTICE

Este oare instruirea adulþilor distinctã de cea a
copiilor? Bazîndu-ne pe studiile de specialitate,
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rãspunsul ar fi ºi da ºi nu. Deºi profesorii îi percep
pe adulþi ca fiind diferiþi, aceste percepþii se
traduc automat în modalitãþi diferite de a aborda
predarea la adulþi ºi la copii. Modalitatea optimã este
de a reformula întrebarea de mai sus, astfel, ar fi mai
adecvat sã ne întrebãm: Instruirea adulþilor ar trebui
sã fie diferitã de cea a copiilor ºi adolescenþilor?.
Problema realã nu rezidã în universalitatea metodelor centrate pe educabil, aplicate de profesorii care
instruiesc adulþii, ci, mai curînd, în a ºti care sînt
scopurile ºi în ce condiþii acestea sînt mai pertinente,
mai eficiente ºi utilizate de facto de cãtre profesor.
Cîteva sugestii practice pentru profesorii care
instruiesc adulþii
1. Determinaþi scopul implicãrii adultului în procesul
instructiv sau într-un training de perfecþionare.
2. Utilizaþi metode centrate pe educabil (discuþii
în grup, sarcini pentru grupuri mici, aranjaþi
mobila într-o modalitate nontradiþionalã,
adresaþi-vã pe nume etc.).
3. Þineþi cont de diferenþele fiziologice dintre
copil ºi adult (adulþii au un grad înalt de
concentrare, realizeazã cu uºurinþã sarcini mai
dificile, pot lucra ºi individual etc.).
4. Valorificaþi tezaurul intelectual ºi practic al
educabililor.
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5. Orice fiinþã umanã poate învãþa la orice vîrstã,
dar nu ºi în orice condiþii. Sarcina dvs. este de
a stabili un climat favorabil învãþãrii, avînd
rolul de facilitator.
6. Creaþi oportunitãþi egale pentru toþi educabilii,
astfel încît fiecare sã dispunã de multiple
resurse de învãþare.
7. Echilibraþi componentele intelectuale ºi emoþionale ale instruirii.
8. Împãrtãºiþi-vã sentimentele ºi opiniile cu
educabilii, dar nu-i dominaþi.
9. Creaþi condiþii de confruntare directã cu problemele practice, sociale sau de cercetare
pentru a vã asigura cã instruirea este eficientã
pentru educabilii dvs.
10. Favorizaþi deschiderea adulþilor spre schimbare, creºtere personalã ºi profesionalã.
Design-ul instruirii adulþilor trebuie sã þinã
cont de urmãtoarele:
 adulþii au nevoie sã ºtie de ce trebuie sã înveþe
un anumit lucru;
 adulþii învaþã mai bine experimentînd;
 adulþii abordeazã învãþarea ca un proces de
rezolvare a problemelor;
 adulþii învaþã cel mai productiv atunci cînd
subiectul constituie pentru ei o valoare cu
aplicabilitate imediatã;
 instrucþiunile pentru adulþi trebuie sã se focuseze mai mult pe proces ºi mai puþin pe conþinutul ce urmeazã sã fie însuºit de ei;
 adulþii trebuie implicaþi în planificarea ºi
evaluarea activitãþilor lor;
 adulþii sînt mai interesaþi de subiectele care se
referã la profesia sau la viaþa lor personalã.
Nota bene! Existã mai multe teorii care au studiat
problematica instruirii adulþilor: Învãþarea din
experienþã, Teoria behavioristã, Teoria umanistã,
Psihologia dezvoltãrii, Teoria criticii sociale, Pedagogia feministã, Reflectarea criticã, Andragogia ºi
Constructivismul. Dintre teoriile menþionate, cea mai
elocventã, cea mai relevantã ºi actualã este consideratã Teoria andragogicã, de aceea am fãcut o
succintã incursiune în principiile ºi tezele ei fundamentale. Este cert faptul cã fiece situaþie educaþionalã constituie un univers aparte, iar andragogia
nu este o teorie exclusivistã. Principiile modelului
andragogic de instruire a adulþilor trebuie aplicate
situaþional, contextual ºi cu maximã pertinenþã.
STILURILE DE INSTRUIRE A ADULÞILOR

Stilul de instruire este definit ca un set de caracteristici individuale ale modalitãþilor de rãspuns la
situaþiile de învãþare ºi de prelucrare a informaþiilor.

De-a lungul anilor, oamenii dezvoltã un stil aparte de
învãþare care le scoate în evidenþã anumite abilitãþi de
instruire, specifice fiecãruia în grade diferite. Cunoaºterea stilului de instruire a educabilului îl ajutã atît pe
el, cît ºi pe profesori, deoarece astfel se pot utiliza
strategiile cele mai adecvate de învãþare, cu efort
minim ºi rezultate maxime.
Mulþi cercetãtori au încercat sã catalogheze
stilurile de instruire a adulþilor ºi asta pentru cã existã
multe taxonomii ale acestora; aici însã ne vom referi
doar la cele mai importante.
Cea mai mare contribuþie în teoria stilurilor de
instruire a adulþilor a avut-o David Kolb. Teoria lui
Kolb ºi inventarul stilurilor de instruire, elaborat de
el (Learning Style Inventory) îºi au fundamentele
ºtiinþifice în lucrãrile lui Kurt Lewin, John Dewey,
Jean Piaget ºi Carl Jung.
Modelul dezvoltat de Kolb se bazeazã pe teoria
învãþãrii experenþiale, care descrie procesul de
învãþare ca un ciclu. Modelul se focuseazã pe felul
în care oamenii percep ºi prelucreazã informaþia.
Percepþiile ºi procesarea informaþionalã influenþeazã
procesul de instruire ºi sînt buni indicatori ai preferinþelor de învãþare, chiar dacã uneori acestea pot
varia în funcþie de situaþie. Instruirea este conceputã
ca un proces ce decurge în patru etape, iar stilul de
învãþare este preferinþa pentru douã etape vecine.
Fiecare preferinþã este alcãtuitã dintr-o dimensiune
bipolarã  conceptualizarea abstractã versus experienþã concretã ºi experimentare activã versus observarea reflexivã (vezi schema nr.2, p.57).
Înainte de a elabora teoria stilurilor de instruire,
D.Kolb a stabilit principiile acestora, conceptualizîndu-le ca un continuum, dupã cum urmeazã:
1) Experienþa concretã: a fi implicat într-o situaþie experenþialã ineditã.
2) Observarea reflexivã: a observa pe alþii sau a
se observa pe sine însuºi.
3) Conceptualizarea abstractã: a crea teorii
pentru a explica cele observate.
4) Experimentarea activã: a utiliza teoriile pentru
a soluþiona probleme, a lua decizii.
Stilurile descrise de autor sînt urmãtoarele: convergent, divergent, asimilator ºi acomodator. Stilul de
instruire se dezvoltã pe parcursul adolescenþei ºi
maturitãþii graþie interacþiunii individului cu mediul
înconjurãtor. Cercetãtorul susþine cã existã douã
dimensiuni primare ale procesului de instruire: prima
reprezintã experienþa concretã la o extremã, iar la
extrema cealaltã  conceptualizarea abstractã; cea de-a
doua are experimentarea activã la o extremã, iar la
cealaltã  observarea reflexivã. Astfel, în procesul de
instruire, subiectul se aflã într-o miºcare continuã,
reþinîndu-se mai mult sau mai puþin la unele din
aceste extreme: de la actor la observator, de la implicare
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Schema nr.2

specificã la detaºare analiticã generalã (Kolb, 1989).
De exemplu, puteþi gîndi prin prima dimensiune,
aºa cum este demonstrat mai jos, parcurgînd calea pe
orizontalã ºi bazîndu-vã pe sarcinã. Extrema din
stînga acestei dimensiuni realizeazã sarcina (acþiunea), în timp ce extrema din dreapta vizualizeazã
sarcina (observarea). A doua dimensiune este poziþionatã vertical ºi se bazeazã pe procesele de gîndire
ºi pe emoþii. Extrema de sus a dimensiunii este emoþia
(emoþiile spontane), cea de jos  gîndirea (emoþiile
gestionate).
Pentru a stabili cele patru stiluri de instruire, Kolb
face referinþã la patru procese fundamentale de învãþare:
observarea, gîndirea, emoþia ºi acþiunea.
Aceste patru dimensiuni relevã cele patru etape de
procesare a informaþiei. Or, ºi ele îºi au caracteristicile
sale definitorii:
Emoþiile ºi Simþurile (Experienþa concretã) 
subiecþii doar percep informaþia. Apropierea maximã
de aceastã extremã relevã faptul cã persoanele fac
raþionamente, în speþã, în baza emoþiilor ºi sînt empatice.
Ei considerã cã abordãrile teoretice sînt inutile ºi preferã
sã trateze fiecare situaþie drept un caz unic. Aceste
persoane învaþã cel mai eficient atunci cînd li se aduc
exemple concrete ºi cînd se pot implica în activitãþi. Ei
tind sã relaþioneze cu colegii, dar evitã autoritãþile.
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Instructorul/profesorul are doar rolul de salvamont în
instruirea unor astfel de educabili  autodirectivi ºi
autonomi.
Observarea (Observarea reflexivã)  indivizii
reflectã felul în care informaþia va afecta anumite aspecte
ale vieþii. O apropiere mare de aceastã dimensiune indicã
o tentativã imparþialã ºi reflexivã de abordare a instruirii.
În elaborarea raþionamentelor, aceºti subiecþi se bazeazã
pe observaþii minuþioase. Ei preferã astfel de situaþii de
învãþare ca lectura ºi scrierea. Fiind introverþi, lectura le
este foarte utilã. Educabilii din aceastã categorie aºteaptã
de la profesor interpretãri experte, dorind ca acesta sã
le fie ºi ghid, ºi maestru în repartizarea sarcinilor, iar
performanþele lor sã fie evaluate prin intermediul
criteriilor din exterior.
Gîndirea (Generalizarea abstractã sau conceptualizarea) - subiecþii comparã felul în care informaþia
corespunde experienþei anterioare. O apropiere maximã
de conceptualizarea abstractã indicã prezenþa unei
abordãri analitice, conceptuale despre învãþare, care
coreleazã semnificativ cu gîndirea logicã ºi evaluarea
raþionalã. Aceºti subiecþi sînt mai mult orientaþi spre
obiecte ºi simboluri, ºi mai puþin spre oameni; ei învaþã
mai eficient atunci cînd sînt direcþionaþi de o autoritate
ºi în situaþii impersonale care accentueazã teoria ºi
analiza sistematicã; sînt frustraþi ºi însuºesc mai puþin
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atunci cînd trebuie sã exerseze sau sã simuleze. Studiile de caz, lecturile teoretice ºi exerciþiile de reflectare îi ajutã
mult pe educabilii din aceastã categorie.
Acþiunea (Experimentarea activã)  subiecþii se gîndesc în ce fel informaþia nouã ar putea sã le ofere ºi modalitãþi
inedite de a acþiona. Ei învaþã mai eficient atunci cînd se pot angaja în proiecte, teme pentru acasã sau discuþii în grup,
detestînd lectura. Printre dînºii sînt mai mulþi extroverþi care ar vrea sã atingã, sã pipãie totul. Feedback-ul colegilor,
autoevaluarea ºi autodirecþionarea sînt preferinþele acestui tip de educabili.
Aceste douã axe se intersecteazã ºi formeazã patru cadrane, în care putem înscrie cele patru stiluri personale
de instruire a adulþilor.
 Teoreticienii (sau Asimilatorii)
 Activii (sau Acomodatorii)
 Pragmaticii (sau Convergenþii)
 Reflexivii (sau Divergenþii)
Este necesar sã menþionãm cã instruirea are loc prin intermediul tuturor acestor patru tipuri de experienþã,
una dintre ele însã rãmîne preferenþialã. O instruire idealã/un training ideal ar trebui sã includã aplicaþii pentru
toate aceste modalitãþi de percepere ºi prelucrare a informaþiilor. De exemplu, ciclul poate începe cu implicarea
personalã a educabilului într-o experienþã concretã; apoi, el reflecteazã asupra acestei experienþe, cãutînd o
semnificaþie, un concept; mai tîrziu, educabilul aplicã acest concept pentru a elabora o concluzie logicã ºi, în
final, el experimenteazã probleme similare, ce rezultã din noi experienþe concrete.
Activitãþile de instruire sau de training ar trebui sã fie flexibile, astfel încît fiece educabil sã beneficieze de
suficient timp pentru a savura din plin propriul stil de învãþare.
Exemple:
acumuleazã cunoºtinþele prin analizã ºi apoi aplicã
noile idei/concepte în practicã. Abilitatea de a aplica
ideile noi este punctul forte al acestora. Convergenþii
sistematizeazã informaþia prin intermediul raþionamentelor ipotetico-deductive. Ei pun un accent
deosebit pe gîndirea raþionalã ºi concretã, rãmînînd
relativ reci. Decît sã iroseascã timpul cu oamenii,
ei preferã sã mediteze, sã inventeze ceva.
Stilul divergent  experienþã concretã ºi observare reflexivã: divergenþii acumuleazã cunoºtinþe cu
ajutorul intuiþiei. Subiecþii care preferã acest stil de
instruire îºi utilizeazã la maxim aptitudinile imaginative ºi abilitatea de a vedea situaþii complexe din mai
multe perspective, ajungînd, prin sinergie, la formarea
unui gestalt semnificativ. Divergenþii posedã, de
asemenea, abilitatea de a integra eficient informaþia
într-un tot întreg. Punctul forte al divergenþilor îl
constituie abilitatea lor imaginativã, fiind consideraþi
opuºii convergenþilor. Aceºti subiecþi sînt emoþionali
ºi exceleazã în artã ºi literaturã.
Stilul asimilator  conceptualizare abstractã ºi
observare reflexivã: abilitatea de a crea modele
teoretice ºi raþional-inductive este punctul forte al
asimilatorilor. Ei învaþã prin analizã, planificare ºi
reflectare. Asimilatorii nu pun accentul pe aplicarea
practicã, ci se focuseazã pe dezvoltarea teoriilor, deseori
ignorînd faptele dacã acestea nu corespund cu teoria.
Stilul acomodator  experienþã concretã ºi
experimentare activã: spre deosebire de asimilatori,
acomodatorii vor ignora teoria, dacã faptele nu
coincid cu aceasta. Subiecþii stilului dat exceleazã în
Adepþii modelului experimental al lui D.Kolb
situaþiile în care trebuie sã aplice teoriile ºtiute unor
susþin cã oamenii manifestã anumite comportamente
circumstanþe specifice. Punctul forte al acestora este
în cadrul procesului de instruire ºi acestea pot fi
abilitatea de a realiza ceva ºi de a se implica într-o
grupate în patru stiluri distincte:
nouã experienþã. Acomodatorii abordeazã problema
Stilul convergent  conceptualizare abstractã
într-o manierã intuitivã, mergînd pe calea încercãrilor
ºi experimentare activã: subiecþii convergenþi

EXODUL ADULÞILOR ÎN INSTRUIRE

61

Didactica Pro..., Nr.3(7), anul 2001

VADEMECUM PSIHOLOGIC

VADEMECUM PSIHOLOGIC

ºi erorilor. Ei obþin cunoºtinþe mai curînd de la alte persoane decît prin intermediul abilitãþilor lor analitice. Din
toate aceste patru stiluri, acomodatorii sînt cei care-ºi asumã riscuri.
Discipolii lui Kolb, Litzinger ºi Osif (1992) studiindu-i teoria, au alcãtuit o diagramã a acesteia.
Teoria lui Kolb, fiind una dintre cele mai populare
teorii ale stilurilor de instruire a adulþilor, stã la baza
multor compendii pentru profesori. Hartman (1995)
a încercat sã facã un rezumat al acestor indicaþii:
1) Pentru experimentatorul concret  lecþii de
laborator, lucru pe subiecte, observaþii asupra
fenomenelor din naturã, filme ºtiinþifice etc.
2) Pentru observatorul reflexiv  þinerea unui
jurnal personal, brainstorming etc.
3) Pentru conceptualizatorul abstract  lecturã,
scriere, lucru cu analogiile etc.
4) Pentru experimentatorul activ  studiu de caz,
teme pentru acasã, simulaþii etc.
Alþi discipoli ai lui D. Kolb, cercetãtoarele
B. McCarthy ºi S. Leflar, studiind în profunzime
teoria originalã a acestuia, au elaborat în baza ei
descrieri pentru patru tipuri fundamentale, care însã
se pot combina uneori între ele. În tabelul ce urmeazã
propunem prezentarea celor patru tipuri pure.

Modelul lui Kolb a fost fundamentat, în special, pe prelucrarea cognitivã a informaþiei. Alte modele ale stilurilor
de învãþare a adulþilor le descriu ca fiind multidimensionale, cuprinzînd o serie de variabile, inclusiv multe fiind
noncognitive. În literatura de specialitate se cunosc douã astfel de modele (Keefe ºi Monk, 1986; Dunn ºi Dunn,
1979), a cãror convingere de bazã este cã educabilii posedã anumite preferinþe fizice, biologice ºi ambientale,
care împreunã cu trãsãturi de personalitate ºi emoþionale, formeazã stilul de instruire individual. Ambele modele
clasificã elementele stilurilor de învãþare în urmãtoarele arii specifice:
 Emoþionalã (motivaþie, persistenþã, responsabilitate etc.)
 Ambientalã (sunet, iluminare, temperaturã, design-ul etc.)
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Sociologicã (semeni, autoritãþi etc.)
Fizicã (modalitãþi perceptive, perioada zilei,
alimentaþie).
Similar acestor douã modele, Endorff ºi McNeff
(1991) au elaborat un alt model al stilurilor de instruire, care subliniazã atributele emoþionale ºi sociologice. Aceºti cercetãtori clasificã educabilii adulþi în
cinci tipuri distincte:
 Încrezãtor (pragmatic; introspectiv; autodirectiv; orientat spre scop; posedã abilitatea
de a-ºi identifica necesitãþile educaþionale;
concureazã cu sine însuºi, nu cu semenii;
manifestã preferinþe pentru metodele interactive de învãþare);
 Afectiv (coopereazã cu plãcere ºi în mod
voluntar în cadrul activitãþilor de instruire; îi
plac trãirile pe care i le oferã experienþa de
învãþare);
 Educabilul în tranziþie (manifestã independenþã; are dificultãþi în stabilirea scopurilor personale de învãþare; preferã instruirea interactivã ºi discuþiile; rejecteazã gîndul
de a fi sãtul de informaþii);
 Integrat (este interesat de succesul personal;
preferã situaþiile de învãþare în colaborare; cere
sã fie recunoscut ca fiind un colaborat bun);
 Hazardat (adorã noi aventuri ºi este nerãbdãtor sã înveþe ceva nou; are suficientã încredere în sine).
Date fiind aceste particularitãþi, Endorf and
McNeff recomandã stiluri specifice de predare ºi
strategii care ar rãspunde necesitãþilor unice ºi
preferinþelor acestor cinci tipuri:
Educabilul încrezãtor:
 repartizarea sarcinilor trebuie sã aibã un scop
bine definit;
 încurajarea participãrii, implicãrii în activitãþi;
 oferirea oportunitãþilor pentru interactivitatea
cu semenii.
Educabilul afectiv:
 repartizarea sarcinilor individuale;
 oferirea instrucþiunilor ºi activitãþilor individuale.
Educabilul în tranziþie:
 oferirea posibilitãþilor adecvate de a experimenta;
 colaborarea cu el ºi încurajarea colegilor sã
facã la fel;
 provocarea experimentãrii, încercînd sã facã
ceea ce fac colegii.
Educabilul integrat:
 oferirea posibilitãþii de a se autodirecþiona;
 încurajarea flexibilitãþii.
Educabilul hazardat:
 oferirea sarcinilor care sã-i susþinã individualitatea;



crearea situaþiilor în care trebuie sã ia decizii
ºi sã-ºi asume responsabilitatea.
Dupã cum am menþionat mai sus, existã multe teorii
privind stilurile de instruire a adulþilor, dar aceºtia se
deosebesc foarte mult prin felul în care achiziþioneazã
cunoºtinþele noi, de aceea nici o teorie nu poate cuprinde
întreaga diversitate a educabililor. Oricum, o sintezã a
constatãrilor efectuate în urma cercetãrilor vizînd
instruirea adulþilor poate fi rezumatã la urmãtoarele:
Structura experienþei de instruire
1. Adulþii preferã un orar flexibil care sã nu le
perturbe programul zilnic.
2. Adulþii învaþã mai eficient atunci cînd procesul
de predare este individualizat.
3. Adulþii preferã instruirea tête-a-tête ºi sînt mai
puþin receptivi la comunicarea prin utilizarea
filmelor video sau a înregistrãrilor audio.
4. Adulþii obþin beneficii din interacþiunea cu alte
persoane care diferã de ei ca vîrstã, experienþã
ºi pregãtire profesionalã.
Atmosfera de învãþare
1. Adulþii învaþã mai eficient atunci cînd se aflã
într-o atmosferã de ajutor mutual ºi au suportul
semenilor.
2. Dat fiind faptul cã adulþii îºi asumã riscuri fãrã
tragere de inimã, climatul psihologic ar trebui
sã fie unul de încredere reciprocã ºi acceptare
necondiþionatã.
3. Adulþii apreciazã invitaþia de a-ºi exprima
punctul de vedere ºi acceptã opiniile celorlalþi.
4. Educabilii adulþi au expectaþii bine definite în
ceea ce priveºte atmosfera ºi localul în care are
loc instruirea ºi aºteaptã de la profesori/
traineri ca acestea sã fie realizate.
Focusarea pe instruire
1. Adulþii obþin beneficii majore din metodele de
instruire care le valorificã experienþa prin intermediul reflectãrii, analizei ºi examinãrii critice.
2. Educabilii adulþi apreciazã metodele de predare care le sporesc autonomia.
3. Adulþii au ocazia sã se angajeze ºi în situaþii
de învãþare socialã, fapt ce contribuie la
procesul de instruire propriu-zis.
4. Adulþii sînt capabili sã asocieze noile cunoºtinþe cu experienþa anterioarã, ceea ce le
faciliteazã asimilarea informaþiei noi.
5. Adulþii simt necesitatea de a cunoaºte cît de
relevante sînt activitãþile pe care le realizeazã
ºi de a vedea progresul înregistrat de ei în
fiecare zi.
Strategiile de predare-învãþare
1. Adulþii apreciazã înalt rezolvarea de probleme
ºi învãþarea prin cooperare.
2. Adulþii învaþã eficient atunci cînd se implicã
activ în procesul de instruire.
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3. Adulþii preferã sã lucreze în grupuri mici, care le oferã posibilitatea de a-ºi împãrtãºi experienþa, de a reflecta
asupra celor spuse de alþii ºi de a le generaliza.
Diferenþe psihosexuale/gender în conceptualizarea învãþãrii
Existã numeroase studii care relevã diferenþele dintre adulþi ºi preadulþi în ceea ce priveºte învãþarea. În
ultimii ani s-au efectuat ºi studii care pun în evidenþã faptul cã astfel de diferenþe existã chiar ºi printre adulþi,
ele fiind condiþionate de particularitãþile psihosexuale. Actualmente, în epoca hegemoniei masculine, se fac
multe speculaþii referitoare la decalajul dintre bãrbaþi ºi femei privind performanþele intelectuale. În cele
ce urmeazã ne vom referi însã la diferenþele ce existã între aceste douã categorii sexuale în ceea ce þine de
particularitãþile învãþãrii. Studiile de specialitate efectuate în acest scop relevã urmãtoarele:

Bariere în instruirea adulþilor
Spre deosebire de copii ºi adolescenþi, adulþii au mai multe responsabilitãþi, fapt ce creeazã, implicit,
mai multe bariere în angajarea într-un proces instructiv.
Motivele evocate cel mai frecvent de adulþi
 Lipsa timpului: indiferent dacã sînt cursuri serale sau de scurtã duratã, oricum, someazã adultul sã
piardã ceva timp (sã piardã cîºtigînd, de fapt!);
 Lipsa banilor: în prezent existã un numãr infim de instituþii care acordã servicii gratuite de instruire,
de aceea problema banilor este una din cele mai importante, în special, în þãrile cu o economie ºubredã;
 Responsabilitãþi familiale: grija pentru copii, relaþiile cu soþul/soþia, obligaþiunile casnice etc. furã
prea mult din timpul predestinat studiilor;
 Organizarea orarului: obligaþiunile de serviciu, familia necesitã mult timp, iar implicarea în procesul
de studiu implicã ºi modificãri de orar, ºi sacrificii etc.;
 Probleme de motivaþie: adultul trebuie sã înveþe pentru cã a fost forþat sã o facã;
 Lipsa încrederii în sine: stima de sine redusã, un eºec care nu poate fi uitat sau alte lucruri care au
marcat adultul, îl va împiedica pe acesta sã-ºi învingã frustrãrile ºi temerile.
Motivaþia adulþilor pentru învãþare
Un alt aspect de o importanþã incomensurabilã a instruirii adulþilor este motivaþia, care diferã mult de
cea a preadulþilor. ªi asta pentru cã aceste douã categorii de vîrstã au surse de motivaþie variate.
Sursele motivaþionale ale adulþilor
 Relaþiile sociale: adulþii vin la cursuri de perfecþionare/reciclare sau la alte activitãþi instructive pentru
a-ºi face noi prieteni sau pentru a fi împreunã cu prietenii/colegii/rudele.
 Expectaþiile sociale: adulþii se angajeazã în activitãþi instructive la insistenþa unei autoritãþi, la
recomandãrile soþului, la sugestiile prietenilor.
 Bunãstarea socialã: pentru a-ºi dezvolta disponibilitatea de a fi în serviciul comunitãþii, de a fi util
societãþii, adulþii fac cursuri fãrã tangenþe cu profesiunea de bazã.
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Avansarea profesionalã: adulþii se angajeazã în procesul de instruire pentru a obþine beneficii
materiale, avansare profesionalã, prestigiu social, pentru a þine piept concurenþei.
 Refugiu sau stimulare: pentru a scãpa de plictisealã, pentru a evita rutina de acasã sau de la serviciu,
adulþii îºi gãsesc salvarea în învãþare.
 Interes cognitiv: majoritatea adulþilor învaþã de dragul învãþãrii, cautã informaþii noi pentru a-ºi
satisface curiozitatea.
Cea mai eficientã modalitate de a motiva adulþii este cea de a spori numãrul argumentelor în favoarea
angajãrii în procesul instructiv ºi de a micºora numãrul factorilor-barierã sau chiar de a-i înlãtura. Este bine
ca profesorul/instructorul sã cunoascã atitudinea adultului pentru învãþare. Astfel, el va putea gãsi strategii
de motivare, demonstrîndu-i educabilului adult corelaþia dintre activitatea de instruire ºi realizarea cu succes
a scopului.
Orice fiinþã umanã poate învãþa la orice vîrstã orice materie de studiu. Esenþial este sã aplicãm strategiile
eficiente ºi pertinente stilului propriu de instruire, sã se gãseascã acele resurse interioare care sã ne
mobilizeze. Nu existã argumente valide cã o datã cu înaintarea în vîrstã ne scad ºi performanþele intelectuale,
ne pierdem memoria, avem o gîndire infantilã etc. Sînt doar niºte subterfugii de-ale noastre, ieftine ºi
epavante. Putem învãþa, dispunem de un potenþial încã neexplorat pînã în profunzimi. Conteazã sã dorim
cu adevãrat a cunoaºte azi mai multe decît am ºtiut ieri, sã putem face mîine ceea ce nu am reuºit azi, sã
tindem sã descoperim alte Americi, alte biciclete ºi noi teorii ale chibritului.
A N E X Ã
INVENTARUL STILURILOR DE ÎNVÃÞARE
(dupã Colb)

Calculaþi numãrul total de:
rãspunsuri EA _____
rãspunsuri OR _____
Numãrul cel mai mare indicã preferinþa dvs. pentru un anumit fel de executare a sarcinilor ºi obligaþiunilor.
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Instrucþiune: Citiþi cu atenþie afirmaþiile ce urmeazã. Alegeþi unul din rãspunsurile propuse ºi în coloana
din dreapta tabelului înscrieþi (cu litere majuscule) codul afirmaþiei care vã caracterizeazã cel mai bine. Nu
existã rãspunsuri corecte sau greºite. Vã sugerãm doar sã nu chibzuiþi prea mult asupra fiecãrei afirmaþii,
deoarece raþionalizarea excesivã, denaturînd realitatea, vã poate conduce spre concluzii greºite.
SECVENÞA I
Alegeþi afirmaþia care vã descrie cel mai adecvat ºi înscrieþi codul ei (EA sau OR) în spaþiul din dreapta tabelului.

VADEMECUM PSIHOLOGIC

SECVENÞA II
Alegeþi afirmaþia care vã descrie cel mai adecvat ºi înscrieþi codul ei (CA sau EC) în spaþiul din dreapta tabelului.

Calculaþi numãrul total de:
rãspunsuri CA _____
rãspunsuri EC _____
Numãrul cel mai mare relevã prioritatea pe care o acordaþi gîndirii sau simþurilor.
Procedura de scorare

Scorurile cele mai mari (preferinþele ºi prioritãþile) obþinute în baza rãspunsurilor dvs. la afirmaþiile celor douã
secvenþe vã determinã stilul de învãþare:
 Dacã aveþi scorurile cele mai mari la rãspunsurile de tip EA ºi EC, sînteþi Activ, vã axaþi pe Experimentarea
Activã (EA) ºi Experienþa Concretã (EC);
 Dacã aveþi cele mai mari scoruri la rãspunsurile de tip OR ºi EC, sînteþi Reflexiv ºi vã focusaþi pe Observarea
Reflexivã (OR) ºi Experienþa concretã (EC);
 Dacã aveþi scoririle cele mai mari la rãspunsurile de tip OR ºi CA, sînteþi Teoretician, vã axaþi pe
Observarea Reflexivã (OR) ºi Conceptualizarea Abstractã (CA);
 Dacã aveþi cele mai mari scoruri la rãspunsurile de tip EA ºi CA, sînteþi Pragmatic, adicã vã focusaþi pe
Experimentarea Activã (EA) ºi Conceptualizarea Abstractã (CA);
Important este sã ºtiþi cã putem învãþa prin intermediul tuturor acestor patru stiluri totuºi învãþãm mai bine ºi
mai eficient, utilizînd preponderent stilul de învãþare preferat.
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EXODUL ADULÞILOR ÎN INSTRUIRE

Scopul educãrii unui copil
constã în a-l face capabil sã se
dezvolte în continuare fãrã ajutorul
dascãlului.

Edward Habbard

Lidia POCITARENCO

Jocul didactic  un simbol
al luptei
Conceptul de învãþãmînt formativ implicã o sporire intensã a
conexiunii inverse prin prelucrarea globalã a informaþiilor ºi transformarea lor în acte operaþionale. Metodele de stimulare a conexiunii
inverse sînt variate ºi complexe, iar abordarea lor îl obligã pe elev sã
gîndeascã ºi sã lucreze în mod individual, sã-ºi verifice ºi sã-ºi aprecieze
activitatea, astfel asigurîndu-se asimilarea cunoºtinþelor prin efort
propriu.
A rãmîne la formula transportãrii informaþiei de la profesor la elev
înseamnã a contribui foarte puþin la dezvoltarea personalitãþii copilului,
deoarece faptul cã opiniile altor persoane plutesc prin creierul nostru

nu ne face deloc mai înþelepþi.
O metodã ce satisface nevoia de motricitate ºi gîndire e cea a jocului didactic, care îmbinã spontaneitatea ºi
imaginaþia (elemente specifice vîrstei) cu efortul solicitat ºi programat de procesul învãþãrii. Jocul este un simbol
al luptei... cu sine însuºi (cu propria fricã, slãbiciune, îndoialã etc.), el este sufletul relaþiilor umane ºi un mijloc
eficient de educaþie. Groos numeºte, pe bunã dreptate, jocul copiilor un act de dezvoltare personalã
neintenþionatã, acesta constituie o pregãtire instinctivã ºi inconºtientã a viitoarelor acþiuni. În joc se reflectã
legãturile copilului nu doar cu lumea lui interioarã, ci ºi cu persoanele ºi evenimentele din lumea exterioarã.
Organizarea învãþãrii sub forma unor activitãþi cu caracter de joc aduce animaþie ºi destindere, plãcere ºi bucurie,
înviorînd procesul de studiere a limbii române de cãtre alolingvi (ºi nu numai). Jocul îi pune în miºcare chiar ºi pe
elevii mai timizi. În aceastã ordine de idei, propunem cîteva jocuri apreciate de copii.
1.

Piramida de cuvinte

2. Scãriþe de cuvinte
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Cunoaºtem metodele de dezmorþire a creierului,
folosite de Gianni Rodari subtil pedagog ºi apreciator al copilãriei în destinul uman care considerã cã:
Imaginaþia nu este un privilegiu al unor indivizi de
vazã, dar cu ea sînt înzestraþi toþi. Jocurile vin în
sprijinul unor multiple activitãþi.
3. Viaþa cuvintelor
 Elevii selecteazã un cuvînt, de exemplu birou.
 Alcãtuiesc serii de cuvinte care încep cu
iniþiala cuvîntului selectat: bun, bunicã,
brumar, bucurie, bucium, busuioc, bujor,
bucãtar, bulgãraº, broascã etc.
 Alcãtuiesc îmbinãri de cuvinte: birou modern,
birou luminos, biroul ºefului, birou de bagaje, birou de informaþii, biroul obiectelor
pierdute etc.
 Alcãtuiesc cîmpul lexical sau cãsuþa cuvîntului: încãpere, local, salã, odaie, camerã, salon, locuinþã, casã, iatac, adãpost, palat,
castel, colibã etc.
 Construiesc un colaj lexical: BiroUnTorTurNistrUsturoIaZugraVara etc.
 În urma unor întrebãri ºi rãspunsuri, elevii
alcãtuiesc o poveste:
O mamã are o fiicã.
 Cum o cheamã?
 Bucurica.
 În ce oraº s-a nãscut?
 Bucureºti.
 Cum o cheamã pe bunica ei?
 Bucuroaia.
 Ce mãnîncã Bucurica?
 Budincã cu brînzã.
 Ce cadou a primit de ziua ei?
 Bomboane Bastonaºe de la fabrica Bucuria.
 Continuã desfãºurarea subiectului, introducînd un personaj nou.
Aþi auzit cumva de biroul obiectelor pierdute? În
Bucureºti, cicã, existã aºa ceva. Sã vã spun cum am
aflat noi cu Bucurica despre aceasta. Duminica
trecutã...

scrise pe tablã: scamator, pungã. Cel mai simplu
mijloc de a uni aceste cuvinte este formarea de
îmbinãri ºi propoziþii, utilizîndu-le la diferite cazuri,
inversînd topica etc.
Scamator cu pungã
Scamator dupã pungã
Scamator deasupra pungii
Scamator înaintea pungii
Scamator dedesubtul pungii
Scamator în pungã
Scamator sub pungã
Scamator al pungii
Scamator lîngã pungã
Scamator pe pungã
Scamator în jurul pungii
Pungã cu scamator
Pungã de scamator
Pungã la scamator
Punga scamatorului
Pungã fãrã scamator etc.
Fiecare dintre aceste construcþii poate servi drept
nucleu pentru inventarea unei situaþii, pentru plãsmuirea unui text. În baza lor se va însãila subiectul
istorisirii, se va redacta ºi se va intitula textul.
5. Presupuneri
Ipoteza e asemeni plasei, scria Novalis. Arunc-o ºi,
mai devreme sau mai tîrziu, ceva vei prinde. Tehnica
ipotezelor fantastice e foarte simplã. Ea se exprimã sub
forma unei întrebãri-presupuneri: Ce-ar fi dacã...?
...ai fi milionar?
...ai fi director de gimnaziu?
...ai fi pe o insulã pustie?
...ar fi numai iarnã?
6. Pãtratul pictorilor
Elevii întocmesc o listã de 20 de substantive. De
exemplu: carte, pãpuºã, creion, carou, inimã, oraº,
pernã, brad, oglindã, sanie, arbore, sãbioarã, drum,
mînz, bicicletã, elefant, cerc, albinã, trandafir,
cetate.
Pe o foaie construiesc un pãtrat cu 20 de cãsuþe.

4. Binomul fanteziei
Se zice cã în realitate pentru apariþia scînteii se cer
doi poli, cãci o luptã-i viaþa..., vorba poetului
G.Coºbuc. Procesul gîndirii se sprijinã tot pe luptã,
nu pe liniºte. Pol Cli în Teoria formei ºi reflectãrii
scrie cã noþiunea e de neconceput fãrã opusul sãu, nu
existã noþiuni independente, de regulã, avem de-a face
cu binomuri ale noþiunilor. Textul, aºadar, poate
apãrea din binomul fanteziei. Cum îl vor crea? Una
dintre modalitãþi ar fi urmãtoarea: copiii aleg din
glosare sau dicþionare douã substantive, care sînt
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Un elev citeºte cîte un cuvînt, numãrînd pînã la trei,
timp în care ceilalþi includ imaginea sau un semn
convenþional al cuvîntului în pãtrãþel. Dupã aceastã
etapã urmeazã citirea cuvintelor pictate.
Jocul contribuie la memorarea cuvintelor noi, la
îmbogãþirea vocabularului elevilor.
Procesul iscodirii pãtratului poate continua,
propunîndu-le elevilor sã aleagã un cuvînt, sã-l scrie
distanþat pe orizontalã, iar lîngã fiecare literã  cîte
un cuvînt, care vor alcãtui un ACROSTIH PE ORIZONTALÃ.
Opt
Rîºi
Acum
ªedeau
O raþã adormise-n ºanþ.
Olguþa rãsãdise azi ºofran.
Ochii Ralucãi ademenesc ºiret.

7. Fleacuri
Jocul se desfãºoarã în echipe a cîte 7 elevi. Fiecare
participant trebuie sã scrie cîte un cuvînt care constituie
rãspunsul la o întrebare. Foaia se îndoaie astfel ca sã
acopere cuvîntul scris ºi se transmite jucãtorului
urmãtor. Iatã întrebãrile: Ce fel de? Cine? Cînd?
Unde? Cu cine? Ce s-a întîmplat? Cu ce s-a terminat?
Apoi se redacteazã enunþul.
În cadrul lecþiei e firesc sã acordãm prioritate
participãrii directe ºi indirecte a elevului, sã subordonãm influenþa nemijlocitã a profesorului colaborãrii cu elevul.
J.-J.Rousseau recomanda: Apropie-l pe copil de
probleme ºi lasã-l sã rãspundã singur. Sã-ºi întemeieze ceea ce ºtie nu pe ceea ce i-ai spus tu, ci pe ceea
ce a înþeles el, sã nu înveþe ºtiinþa, ci s-o gãseascã.

Concurenþa în procesul de solicitare a suportului
financiar a devenit mai intensivã decît oricînd.
Prezentãm în continuare cîteva sugestii pentru a mãri
ºansele în promovarea ideilor Dvs.
Vã puteþi asigura succesul þinînd cont de urmãtoarele principii fundamentale:
 sã aveþi o idee care meritã sã fie finanþatã;
 sã urmaþi recomandãrile indicate în formularele de aplicare;
 sã fiþi circumspecþi ºi insistenþi în acþiunea de
cãutare a fondurilor;
 sã elaboraþi proiectul cu atenþie sporitã;
 sã analizaþi critic proiectul înainte de a-l
propune.
Odatã stabilite aceste principii, vã propunem în
continuare cîteva detalii care vã vor ajuta sã obþineþi
finanþarea proiectelor Dvs.
Aveþi o idee care meritã sã fie finanþatã?

Testaþi-o. Poate fi ea aplicatã în practicã? Întradevãr o puteþi realiza cu cheltuielile estimate în
prealabil? De cît timp veþi avea nevoie pentru coordonarea proiectului? ªeful Dvs. susþine aceastã
iniþiativã? Un rãspuns pozitiv la aceste întrebãri vã
va ajuta sã reuºiþi în promovarea proiectului.
Atenþie la detalii!

La elaborarea proiectului asiguraþi-vã cã urmaþi
condiþiile ºi recomandãrile finanþatorilor, chiar dacã
acestea vã par redundante. Finanþatorii doresc o
argumentare a necesitãþii proiectului Dvs. Încercaþi
sã rãspundeþi la întrebarea: De ce ar trebui sã fiu
finanþat? Rãspunsul va înlesni justificarea cererii

oferind, totodatã, ºi informaþii importante pentru
argumentare.
De exemplu, în cazul cînd solicitaþi bani pentru
un computer, demonstraþi cum vor beneficia elevii de
acesta. Nu uitaþi ºi de remunerarea personalului de
deservire. De cele mai multe ori, introducerea unor
noi metode tehnologice revendicã o pregãtire specialã
a celor implicaþi.
De obicei, toate sursele de finanþare solicitã o
enunþare a necesitãþilor, un set de obiective sau
rezultate preconizate, activitãþile planificate, identificarea persoanelor angajate în realizarea proiectului, procedeele de evaluare ºi bugetul prevãzut.
Analizaþi ºi elaboraþi cu exactitate orice detaliu.
Pentru siguranþã, mai verificaþi o datã dacã a fost
respectatã fiecare condiþie. La finisarea primei
variante de proiect, examinaþi cu atenþie conþinutul ºi
corectitudinea gramaticalã a acesteia.
Fiþi prevãzãtori!

Aduceþi la cunoºtinþã ideile Dvs. administraþiei.
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Elaborarea cu succes a unui proiect
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cu atenþie fiecare paragraf. Convingeþi-vã cã folosiþi
în proiect termenii utilizaþi de finanþatori. Dacã
cerinþele impun prognozarea anumitor rezultate,
intitulaþi capitolul respectiv Rezultate. Citiþi proiectul
în întregime pentru a-i aprecia consecutivitatea.
Conþinutul lui este bine structurat ºi sistematizat?
Proiectele de succes sînt rescrise, cîteodatã, de
mai multe ori!
Fiþi autocritici!

Folosiþi infrastructura ºcolii în avantajul Dvs. Rugaþi
persoanele de la direcþia învãþãmînt sã vã þinã la
curent cu posibilitãþile de finanþare din partea unor
agenþii, departamente de stat, fundaþii ºi întreprinderi
private. Strãduiþi-vã ºi informaþi-vã permanent. Un
proiect de succes nu se scrie într-o singurã noapte;
elaborarea lui necesitã timp.
Verificaþi-vã proiectul!

Definitivînd prima variantã de proiect, verificaþi
dacã acesta corespunde cerinþelor înaintate. Revizuiþi
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Dupã finisarea proiectului, mai aveþi un obiectiv.
Rugaþi doi sau trei colegi sã-l citeascã ºi sã-l analizeze. Puneþi-le la dispoziþie condiþiile finanþatorilor.
Solicitaþi-le sã se punã în postura unor membri ai
comisiei de evaluare ºi sã identifice impreciziile ºi
punctele slabe. Avînd feedback-ul colegilor, puteþi
introduce în proiect modificãrile corespunzãtoare ºi
prezenta un document mult mai bine elaborat.
Pregãtirea unui proiect de succes ºi cãutarea
fondurilor poate necesita mult mai mult timp ºi
eforturi mult mai mari, dar scopul acestui joc este
obþinerea unei finanþãri. Concurenþa fiind mare, vor
obþine finanþãri doar proiectele cele mai bune.
Mult succes!
Traducere: Iulia CAPROª
Educational Leadership,
volume 57, nr. 7, aprilie 2000, pp. 70-71.

ELABORAREA CU SUCCES A UNUI PROIECT

Sã atribuim cuvintelor un sens anume
ºi atunci vor dispãrea douã treimi
din dificultãþile pe care le întîlnim
în timpul discuþiilor.

Descartes

Sorin CRISTEA

Perfecþionarea cadrelor
didactice

Perfecþionarea cadrelor didactice reprezintã o
activitate cu conþinut pedagogic ºi social proiectatã,
realizatã ºi dezvoltatã în cadrul sistemului de învãþãmînt, cu funcþie managerialã de reglare-autoreglare
continuã a procesului de învãþãmînt, la toate nivelurile sale de referinþã (funcþional-structural-operaþional).
La nivel funcþional, perfecþionarea personalului
didactic vizeazã stimularea capacitãþilor pedagogice
ºi sociale de convertire practicã a finalitãþilor de
sistem (ideal, scopuri ale educaþiei) în obiective
angajate în cadrul procesului de învãþãmînt, în mediul
ºcolar ºi extraºcolar. La nivel structural, perfecþionarea personalului didactic vizeazã stimularea
capacitãþilor pedagogice ºi sociale de valorificare
deplinã a tuturor resurselor pedagogice (informaþionale, umane, didactico-materiale, financiare)
existente la nivel de sistem ºi de proces. La nivel
operaþional, perfecþionarea personalului didactic
vizeazã stimularea capacitãþilor pedagogice ºi sociale
de proiectare, realizare, dezvoltare ºi finalizare a
activitãþilor specifice procesului de învãþãmînt (lecþii,

cursuri, seminarii, lucrãri practice, ore de dirigenþie;
activitãþi extraºcolare/cu: elevii, cadrele didactice,
pãrinþii, alþi reprezentanþi ai comunitãþii educative;
activitãþi: manageriale, metodice, de asistenþã psihopedagogicã ºi socialã, de orientare ºcolarã ºi profesionalã, de consiliere etc.), în condiþii optime, corespunzãtor contextului intern ºi extern existent, pe
termen scurt, mediu ºi lung.
Analiza activitãþii de perfecþionare a cadrelor
didactice presupune raportarea la conceptele pedagogice de formare, în general, ºi de formare continuã,
în mod special. Formarea constituie funcþia centralã
a educaþiei (exprimatã ca formare-dezvoltare permanentã necesarã pentru integrarea socialã optimã a
personalitãþii umane). Astfel, formarea subordoneazã
din punct de vedere funcþional învãþãmîntul care nu
este decît un caz particular al formãrii. Între
educaþie ºi instruire, matricea sa de funcþionare se
actualizeazã în mod diferit în formarea profesorilor,
în formarea adulþilor în general sau în formarea
elevilor (vezi Michel, Vial, 1997, pag.18-33).
Conceptul de formare continuã defineºte liniile
pedagogice esenþiale pentru activitatea de perfecþionare a cadrelor didactice, linii conturate la nivelul
sistemelor de învãþãmînt, pe fondul evoluþiilor înregistrate în anii 1975-1985, prin consolidarea reformelor deja întreprinse ºi reevaluarea prioritãþilor
într-o societate bazatã pe tehnologii avansate. Formarea continuã rãspunde la aceste evoluþii ºi la
problemele lor integrabile în contextul mai larg al
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educaþiei permanente. Depãºind semnificaþia tradiþionalã, de remediu la carenþele formãrii iniþiale
insuficientã pentru întreaga carierã profesionalã
(didacticã), formarea continuã, în accepþia sa
(post)modernã, începe sã fie conceputã ca un proces
de lungã duratã ºi de învãþare permanentã, cu douã
funcþii generale: a) perfecþionarea ºi înnoirea practicilor profesionale prin actualizarea cunoºtinþelor
însuºite în timpul formãrii iniþiale; b) completarea
formãrii iniþiale, inclusiv prin schimbarea eventualã
a orientãrii profesionale, cu noi competenþe sancþionate prin diplome. Aceste funcþii, accentuate în
mod specific la nivelul unor sisteme de educaþie,
genereazã formule diferite de organizare a formãrii
continue: formare în timpul profesiei, formare avansatã, formare de/pentru (re)calificare La nivel de
politicã a educaþiei, toate variantele evocate vizeazã
perfecþionarea personalului didactic. La nivel conceptual, formarea continuã ar putea fi definitã drept
ansamblu de activitãþi ºi de practici care cer implicarea educatorilor pentru amplificarea cunoºtinþelor
proprii, perfecþionarea deprinderilor, analiza ºi
dezvoltarea atitudinilor profesionale (EURYDICE.
Reþeaua de Informare despre educaþie în Comunitatea Europeanã, vezi pag.8, 9).
Obiectivele activitãþii de perfecþionare a cadrelor
didactice pot fi definite la nivel general ºi specific,
fiind exprimate în termeni de formare continuã,
domeniu în care existã un anumit consens în cadrul
sistemelor de învãþãmînt din þãrile dezvoltate. Taxonomia rezultatã include trei obiective generale:
1) dezvoltarea personalã ºi socioprofesionalã a
cadrului didactic (obiective specifice: a) actualizarea competenþelor de bazã (pedagogice, de specialitate; b) însuºirea de noi
competenþe; c) aplicarea competenþelor de bazã la nivelul
didacticii specialitãþii/specialitãþilor; d) iniþierea în utilizarea unor
noi strategii, metode, mijloace de predare-învãþare-evaluare);

2) ameliorarea sistemului de formare continuã/
instituþii, ofertã de cursuri, practici pedagogice

(obiective specifice: a) favorizarea interdisciplinaritãþii pe fondul
valorificãrii conceptelor de bazã; b) stimularea cercetãrii pedagogice/inovaþiei la nivel individual ºi în grup/echipã; c) aplicarea
paradigmelor educaþionale la nivelul ºcolii ºi al clasei/vezi teoria
curriculumului; managementul educaþiei; d) dezvoltarea comportamentelor psihosociale necesare managementului resurselor
umane); 3) cunoaºterea mediului pedagogic ºi social
((obiective specifice: a) favorizarea relaþiilor ºcolii cu diferiþi
agenþi sociali: economici, comunitari, culturali, politici etc.;
b) raportarea sistemului de învãþãmînt la problematica socioeconomicã; c) adaptarea la schimbãrile socio-culturale specifice
societãþii postindustriale/informatizate; d) studierea factorilor
psihosociali care influenþeazã comportamentele elevilor) - idem,

vezi pag.9-10.
Conþinutul activitãþilor de perfecþionare a cadrelor didactice, corespunzãtor obiectivelor prezen-
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tate, include programe (post)universitare de: pedagogie generalã (fundamentele pedagogiei, teoria
educaþiei, didacticã generalã), didactica specialitãþii/
metodica predãrii, teoria curriculumului, management ºcolar, formare avansatã (la disciplinele de
specialitate). Aceste programe, cele mai frecvente
în statele Uniunii Europene sînt realizabile, în
universitãþi ºi instituþii specializate în formare continuã, prin: cursuri, conferinþe pedagogice, seminarii,
stagii intensive ºi extensive, acþiuni practice, învãþãmînt la distanþã, universitãþi de varã, excursii tematice
(de documentare, studiu etc.)  idem, vezi, pag.42.
Evoluþia activitãþii de perfecþionare a cadrelor
didactice are loc pe circuitul metodologic: formare
iniþialã  formare continuã  autoformare. Sistemele
(post)moderne de învãþãmînt accentueazã continuitatea celor trei secvenþe de instruire permanentã
congruente la nivel de politicã a educaþiei. Formarea
iniþialã, organizatã la nivel universitar pentru toate
categoriile de cadre didactice, are un caracter mai
deschis, asociind la competenþa disciplinei o pregãtire pentru întîlnirea cu copii ºi adolescenþii, inclusiv
cu cei aflaþi în mare dificultate ºcolarã. Formarea
continuã urmãreºte perfecþionarea practicii pedagogice valorificînd mai multe modele alternative
care permit aprofundarea reflexiei ºi consolidarea
cunoºtinþelor noi în situaþii diversificate, proprii
procesului de învãþãmînt (vezi Pastiaux G. et J., 1997,
pag. 126-129). Autoformarea apare astfel ca o consecinþã a sistemului de formare (iniþialã-continuã),
expresie a transformãrilor inovatoare promovate în
cadrul procesului de învãþãmînt, a cercetãrilor pedagogice finalizate la nivelul practicii didactice, a
normelor sociale care instituie în ºcoalã o adevãratã
culturã a autonomiei pedagogice (vezi Carré,
Phipippe; Moisan, André; Poisson, Daniel, 1997,
pag.13-20).
Activitatea de perfecþionare a cadrelor didactice
evolueazã în douã contexte complementare: a) la
nivelul ºcolii ca abordare distinctã a schimbãrii
educaþionale care amplificã rezultatele elevilor ºi
întãreºte capacitatea ºcolilor de a face faþã schimbãrii (Hopkins, David; Ainscow, Mel; West, Mel,
1998, pag.12); b) la nivelul unor relaþii de parteneriat
ca rãspuns la un ansamblu de cereri sociale, aflate în
continuã expansiune ºi diversificare (vezi Zay,
Danielle, 1994).
Ca factor intern, perfecþionarea personalului didactic contribuie la îmbunãtãþirea culturii ºcolare, a
relaþiilor interpersonale, în condiþii în care profesorii
ºi elevii promoveazã învãþarea prin ei înºiºi (vezi
Hopkins, David; Ainscow, Mel; West, Mel, 1998,
pag.13). În aceastã perspectivã intervin activitãþile
curente organizate la nivel de: consiliul profesoral,
consiliul consultativ, comisii/catedre metodice,
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cercuri pedagogice, cabinete de asistenþã psihopedagogicã, lecþii deschise, studiul individual, recenzii, lectorate
ºi conferinþe pedagogice
Ca factor de parteneriat, perfecþionarea cadrelor didactice permite reglarea-autoreglarea continuã a practicii
pedagogice în raport de o pluralitate de roluri asumate sau pe cale de a fi asumate ca urmare a cererii sociale:
educator, instructor, metodist, evaluator, cercetãtor, manager; consilier, animator, agent al comunitãþii locale;
profesor-autor de lecþii/cursuri susþinute în regim de învãþãmînt deschis la distanþã (IDD), prin televiziune ºcolar,
Internet etc Instituþiile care pot fi angajate, în acest sens, sînt situate la nivelul structurii de conducere ºi de
relaþie, proprie sistemelor (post)moderne de învãþãmînt  vezi: consiliile pentru curriculum ºi evaluare, centrele
de instruire profesionalã continuã, centrele de asistenþã psihopedagogicã, facultãþile, departamentele, editurile 
de specialitate, institutele de cercetãri, mass media (presã, radio, televiziune, Internet ).
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Summary

The current edition of the magazine focuses on the issue of teacher in-service training: theoretical and practical aspects and some foreign experiences. In their articles, our authors try to
comment on this actual problem from different perspectives.
The column Curriculum Vitae offers a presentation of the Educational Practices Program
of the Educational Center Pro Didactica that provides teacher training in Moldova. In the column Rubicon Managerial, the reader will find some managerial aspects of teacher training in
schools and colleges. As usual, the column Ex libris offers a review of new books in the educational domain.
The column Quo vadis presents two articles, which elucidate the problems of teacher training in the context of the educational reform in Moldova. The column Mapamond Pedagogic
reflects on teacher training experiences in Central and Eastern Europe, Japan, and Denmark. In
the column Evenimente C.E.P.D the reader will find information about recent events organized by Educational Center Pro Didactica. The column Ex cathedra consists of articles providing varios points of view on human evolution, artistic education, and linguistic dexterities.
In the new column, Vademecum Psihologic readers will find psychological aspects of adult
learning and the taxonomy of adult learning styles. The column Exercito, Ergo sum contains
an article, which describes the notion of didactic game as a symbol of fight and practical recommendations for writing successful proposal. The column Dictionar presents general theoretical aspects and principles of teacher in-service training.
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