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Nadia CRISTEA

Ce este un copil? O împlinire, o speranþã, o bucurie, o regãsire, o grijã (ori toate la un loc), un
efort de a ne prelungi viaþa sau poate... un dar divin  o posibilitate de a crea veºnicia sufletului
nostru. Cu certitudine, copilul este un moment de turnurã nu doar în viaþa unui individ, ci ºi în cea
a societãþii.
De cîte ori ne-a surprins întrebarea: cît timp din meditaþiile noastre am dedicat subiectului în
cauzã? Nu vreau sã fiu categoricã, dar am impresia cã acest timp face notã comunã cu cel pe care-l
acordãm educaþiei, adicã rãstimp predestinat formãrii viitorului nostru. Cred cã aceastã perspectivã
ºi dezideratele legate de ea ar trebui sã ne facã pe toþi responsabili, deºi se pare cã perioada datã este
dominatã de drepturi, ºi mai puþin de obligaþiuni.
Nu întîmplãtor am amintit despre aportul comunitãþii la educaþie. Contribuim la acest proces cu
toþii. Chiar ºi prin indiferenþã, prin toleranþã, prin simplul fapt cã nu am vrut sã observãm cã tînãrul
de alãturi scuipã coji de seminþe peste tot, am trecut cu vederea cã nu a achitat taxa pentru cãlãtorii,
am închis ochii atunci cînd a restituit cartea cu filele lipsã, am acceptat cã nu a cedat locul unei doamne
sau unui bãtrînel (nici nu bãnuiam cã a ceda înseamnã a gãsi un compromis), ne-am amuzat cînd
domniºoara de lîngã el îºi ducea singurã geanta, iar el spunea bancuri... ºi mii de alte mãrunþiºuri
ce le-am considerat de bagatelã, dar care, în ultimã instanþã, îl formeazã aºa cum nu ne place sã-l
vedem în post de profesor, la guvernare sau în calitate de coleg. Sfintele noastre dureri... nu am
reacþionat/acþionat pentru cã sîntem la fel sau pentru cã ne-am crezut înþelepþi...
ªi urmeazã revolta (vagã beþie a spiritului), de ce el? Incredibil, de ce tocmai el? Unde am fost
atunci cînd el a crescut printre noi... ºi tot noi l-am instruit ºi l-am educat? Astãzi ºi mîine nu ne
rãmîne altceva decît sã ne culegem roadele!
Aº vrea sã invoc, la o distanþã de o mie de ani,în actualitatea noastrã infantilã din punct de vedere
al relaþiilor, spusa unui conducãtor de trib indian: copilul care se naºte devine patrimoniul tribului,
iar membrii lui sînt datori sã contribuie la educaþie, asigurîndu-i ºi securitatea.
Ce facem noi, astãzi, cu copiii? În afarã de simpla curiozitate manifestatã de vecini sau de colegii
de serviciu, pe nimeni nu-i intereseazã soarta odraslei noastre. Absolvitã de responsabilitate,
comunitatea lasã viaþa copilului, sãnãtatea, securitatea lui pe spatele familiei, de aceea nu ne putem
rupe de ombilicul mamei pe tot parcursul vieþii ºi de care sîntem legaþi prin mii de fire invizibile.
Aceste relaþii de multe ori au repercusiuni nefaste, durute, nostalgice, fapt pentru care ne facem pãrinþii
responsabili de viaþa noastrã. Pãcat cã nu sîntem în stare sã ne asumãm riscuri ºi responsabilitãþi
pentru copiii noºtri  viitorul nostru. Rigiditatea ºi disconfortul din jur îi face pe copii sã nu simtã
cãldura, susþinerea ºi încurajarea societãþii. O astfel de reacþie nu poate avea ca rãspuns bunãvoinþa,
bonomia, toleranþa. ªi dacã de la opincã la vlãdicã nu ne pãtrundem de simþul rãspunderii... ce viitor
meritãm?
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Argument

Omul este un copil, darul sãu cel
mai înalt este darul creºterii.
R. Tagore

Iosif MOLDOVANU

Sã schimbãm lumea împreunã
cu copiii

Copiii nu trebuie priviþi ca simpli beneficiari ai
acþiunilor de caritate ºi asistenþã  acesta a fost ºi
continuã sã fie crezul nostru.
Am pornit de la premisa cã Drepturile Copilului
sînt aceleaºi Drepturi ale Omului aplicate celor mici.
Prin ratificarea Convenþiei ONU cu privire la Drepturile Copilului (CDC), statele semnatare, inclusiv
Republica Moldova, au recunoscut ºi ºi-au asumat
anumite obligaþii. Caracterul universal al Drepturilor
Omului constã în faptul cã drepturile civile, politice,
economice, sociale ºi culturale sînt deopotrivã de
importante ºi trebuie aplicate în mod egal tuturor
copiilor, fãrã excepþii.
Convenþia prevede nu doar acordarea de drepturi,
ci ºi participarea obligatorie a copiilor la promovarea
acestora.
Centrul de Informare ºi Documentare privind
Drepturile Copilului din Moldova (CIDDC) a fost
înfiinþat în octombrie 1998, avînd ca parteneri Reprezentanþa UNICEF în Moldova ºi Organizaþia Radda
Barnen (Salvaþi Copiii) din Suedia ºi propunîndu-ºi

6

drept scop susþinerea ºi propagarea prevederilor
Convenþiei ONU cu privire la Drepturile Copilului.
Activitãþile Centrului sînt îndreptate spre realizarea unei schimbãri în mentalitatea populaþiei (cu
accent deosebit pe copii ºi pãrinþi), care ar favoriza
respectarea Drepturilor Copilului; sporirea gradului de conºtientizare a Drepturilor Copilului în
societate; educarea copiilor ºi tinerilor în spiritul
valorilor democratice, toleranþei, pãcii ºi nondiscriminãrii.
CIDDC activeazã în cîteva direcþii de bazã: informarea copiilor ºi tinerilor despre drepturile de care
se bucurã; participarea acestora la viaþa socialã; crearea
ambianþei de prietenie între copii; formarea voluntarilor care lucreazã în domeniul Drepturilor Copiilor;
reabilitarea, resocializarea copiilor cu disabilitãþi fizice;
efectuarea de cercetãri ºi studii privind respectarea
Drepturilor Copilului în Republica Moldova;
publicarea materialelor informative.
Centrul a început sã funcþioneze cu o echipã de
voluntari, studenþi ai facultãþilor de drept, de psihologie ºi de pedagogie ale universitãþilor din Chiºinãu ºi
Bãlþi, instruiþi în urmãtoarele domenii: Drepturile
Copilului, Drepturile Omului, Democraþie, Comunicare, Soluþionarea conflictelor, Metode interactive de
educaþie, Cooperarea ºi lucrul în echipã, Educaþie
pentru sãnãtate etc. Actualmente organizaþia noastrã
are ºase filiale (Bãlþi, Soroca, Tiraspol, Taraclia, Comrat
ºi Cahul), iar numãrul voluntarilor încadraþi în proiecte
a ajuns la 200.

CURRICULUM VITAE
INFORMAREA COPIILOR ªI TINERILOR
DESPRE DREPTURILE LOR

PROIECTUL CREAREA SPAÞIILOR
PRIETENOASE COPIILOR

În cadrul acestui proiect, desfãºurat în colaborare
cu UNICEF Moldova ºi Direcþia Municipalã Chiºinãu pentru Protecþia Drepturilor Copilului, au fost
deschise douã Centre pentru Copii ºi Tineri (în
sectoarele Ciocana ºi Rîºcani), care sînt frecventate
zilnic de circa 80-100 de copii. Adolescenþii au la dispoziþie sãli de joc, computere, bibliotecã  toate
acestea formînd un mediu de comunicare, informare
ºi recreare.
Pe lîngã activitãþile devenite deja tradiþionale, recent au fost introduse ore de studiere a limbilor strãine
(engleza ºi franceza), a mitologiei, faunei ºi florei, lecþii
de iniþiere în domeniul informaticii. Membrii cercului
de artã plasticã au posibilitatea de a-ºi expune cele
mai reuºite lucrãri în cadrul unei expoziþii permanente
deschise în incinta Centrului din sectorul Rîºcani. Cu
ocazia diverselor sãrbãtori sînt organizate concursuri
tematice ºi manifestaþii sportive.
Copiii ºi pãrinþii pot beneficia ºi de asistenþa
psihologului care le propune, la solicitare, ºedinþe de
consiliere psihologicã.
Centrele pentru Copii ºi Tineri le oferã adolescenþilor posibilitatea de a se simþi siguri pe propriile
puteri; de a-ºi forma deprinderi ºi abilitãþi de lucru în
echipã, de cooperare ºi comunicare, de a-ºi face
prieteni, de a se afirma, de a-ºi promova ideile etc. În

urma observãrilor, am constatat schimbãri pozitive
în comportamentul copiilor, care au devenit mai
descãtuºaþi, mai sociabili, mai apropiaþi unii de alþii.
INSTRUIREA VOLUNTARILOR

Pentru aprofundarea cunoºtinþelor ºi dezvoltarea
abilitãþilor în diverse domenii, voluntarii CIDDC iau
parte la seminarii, stagii de instruire, conferinþe ºi alte
întruniri desfãºurate în cadrul Centrului ºi al altor instituþii
din þarã ºi de peste hotare, precum ºi la ªcoala de Varã
pentru voluntari, organizatã anual cu participarea
experþilor din Moldova, Austria, România, Suedia.
INFORMAREA CADRELOR DIDACTICE ªI
FUNCÞIONARILOR PUBLICI

Circa 350 de profesori ºi funcþionari publici
beneficiazã anual de diverse activitãþi în domeniul
cunoaºterii, aplicãrii ºi respectãrii CDC.
PARTICIPAREA COPIILOR ªI TINERILOR
LA VIAÞA SOCIALÃ

În anul 2000 au fost finanþate 20 de proiecte, iar
în 2001  23. Ele au antrenat, în calitate de organizatori, peste 500 de copii, oferindu-le posibilitatea
de a participa la soluþionarea problemelor care îi
afecteazã, de a-ºi exercita drepturile la opinie, la libera
exprimare.
Programul Participarea copiilor ºi tinerilor la
viaþa socialã include proiectele: Parlamentul Copiilor, Consiliile Locale ale Copiilor ºi Tinerilor (CLCT)
ºi Concursul de granturi mici pentru proiectele
prezentate de grupuri de copii.
Parlamentul Copiilor, care ºi-a ales drept motto
Acceptarea diferenþelor ºi includerea celor margi-
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La seminariile de informare privind drepturile
copilului, realizate de voluntarii CIDDC, participã
anual circa 29 000 de copii de diferite vîrste din toatã
Moldova. Ei iau cunoºtinþã de subiectele de bazã ale
prevederilor Convenþiei ONU referitoare la Drepturile Copilului, îºi dezvoltã abilitãþi de lucru în echipã,
de cooperare ºi comunicare interpersonalã, de soluþionare a conflictelor etc.
Informarea directã a copiilor, adolescenþilor ºi
tinerilor se soldeazã cu un rezultat mult mai înalt decît
cea prin intermediul cadrelor didactice, aplicarea
principiului de la copil la copil ºi de la voluntar la
tînãr fiind mai concludentã din lipsa unor prejudecãþi
ºi bariere de comunicare între aceºtia.
În anul 2000, au fost organizate acþiuni extracurriculare de promovare a Drepturilor Copilului
pentru învãþãmîntul primar, gimnazial ºi liceal. În
prezent este în curs de elaborare Ghidul pentru
voluntari ºi cadrele didactice, care va conþine activitãþi
ºi exerciþii interactive de informare.
Programul Centrului include ºi realizarea emisiunii
Deschis despre Drepturile Copilului, difuzatã în
ultima miercuri a fiecãrei luni la Radioul Naþional, în
cadrul cãreia copiii comunicã cu semenii lor ºi îºi
exprimã opiniile în problemele ce-i intereseazã.

CURRICULUM VITAE

de UNICEF Moldova, CIDDC ºi Organizaþia Radda
Barnen din Suedia.
RECUPERAREA ACTIVÃ
ªI REINTEGRAREA SOCIALÃ A COPIILOR
ªI TINERILOR CU DISABILITÃÞI

nalizaþi, a fost iniþiat în 1999 ºi a cunoscut deja douã
ediþii, fiecare cu o duratã de un an. În august 2001,
ºi-a început activitatea cel de al treilea Parlament al
Copiilor. În cadrul acestei ºcoli a democraþiei 101 copii
(deputaþi-juniori) din întreaga þarã, selectaþi în baza
unui concurs, se întîlnesc în patru sesiuni, pe
parcursul cãrora acumuleazã cunoºtinþe despre drepturile copilului, drepturile omului, principiile democraþiei, justiþie socialã, interdependenþã, egalitatea
genurilor; îºi dezvoltã deprinderi de comunicare ºi
soluþionare a conflictelor, de elaborare a proiectelor,
de negociere ºi luare a deciziilor.
Deputaþii-juniori organizeazã activitãþi de informare ºi propagare a Drepturilor Copilului pentru
adolescenþii din comunitãþile de provenienþã.
Pe parcursul anilor 2000-2001, tinerii parlamentari
au creat 18 grupuri de iniþiativã, 3 ONG-uri locale,
15 grupuri de voluntari implicînd profesori, pãrinþi
ºi asistenþi sociali, contribuind astfel la promovarea
conceptului de muncã voluntarã ca modalitate de
soluþionare a problemelor sociale ale generaþiei în
creºtere.
Proiectul Consiliile Locale ale Copiilor ºi Tinerilor (CLCT), iniþiat în toamna anului 2000, este
implementat (cu sprijinul Comisiei Europene,
UNICEF Moldova, Ambasadei S.U.A. în Republica
Moldova, Fundaþiei Soros-Moldova) în 17 localitãþi.
Pentru prima datã, peste 25000 de copii ºi adolescenþi
au participat direct la votarea propriului Consiliu,
alegînd circa 200 de membri care îi reprezintã în faþa
administraþiei publice locale, organizaþiilor obºteºti,
asociaþiilor de pãrinþi. Tinerii participã la ºedinþele
Consiliilor unde sînt discutate problemele educaþiei,
sãnãtãþii, ecologiei ºi vin cu propuneri concrete pentru
soluþionarea acestora.
În anul curent, a fost anunþat pentru a doua oarã
Concursul de granturi mici pentru proiectele prezentate de grupuri de copiii, granturile fiind oferite

Fenomenul de marginalizare ºi excludere socialã a
persoanelor cu necesitãþi speciale este o problemã
stringentã. Copiii ºi tinerii cu disabilitãþi mintale sau/
ºi fizice sînt cei mai vulnerabili la schimbãrile ce au
loc în Moldova. Dupã 1989 mediatizarea intensã, în
special în strãinãtate, a situaþiei persoanelor cu
disabilitãþi a creat o reacþie negativã în opinia publicã
de la noi, fapt ce se datoreºte unei abordãri neadecvate a fenomenului în cauzã.
În ultimii patru ani, în Moldova s-a înregistrat o
creºtere substanþialã a numãrului de copii cu
disabilitãþi: de la 12400 (1995) la 14000 (1999), ceea
ce constituie 1,29% din populaþia de copii.
Majoritatea celor cu deficienþe locomotorii sau invalizi
de gradul I sînt îngrijiþi la domiciliu, familiile lor
confruntîndu-se cu dificultãþi enorme, deoarece
apartamentele nu sînt proiectate pentru a fi accesibile
persoanelor cu handicap, iar instituþiile abilitate nu le
oferã echipamente de recuperare necesare.
Aspectul pozitiv al acestei probleme îl constituie
creºterea numãrului de copii cu disabilitãþi fizice
admiºi în clase speciale de integrare ale ºcolilor publice:
de la 122 (1996) la 742 (1999).
Pentru diminuarea fenomenului de marginalizare
ºi excludere socialã a copiilor cu nevoi speciale,
CIDDC îºi propune deschiderea unui Centru de
recuperare activã ºi reintegrare socialã a copiilor ºi
tinerilor cu disabilitãþi.
Obiectivele proiectului în cauzã sînt: acordarea
sprijinului informaþional copiilor ºi tinerilor cu
disabilitãþi fizice ºi pãrinþilor acestora; socializarea ºi
reintegrarea lor socialã; sensibilizarea opiniei publice
ºi a organelor de decizie privind starea copiilor
handicapaþi ºi a pãrinþilor acestora; intensificarea
cooperãrii cu alte ONG-uri în domeniul protecþiei
copilului. În cadrul proiectului se întocmeºte o bazã
de date a familiilor care educã copii cu disabilitãþi
fizice; se organizeazã seminarii informative pentru
copii, tineri, pãrinþi, profesori din ºcolile speciale ºi
internate, stagii de recuperare activã a acestei categorii
de copii.
În toamna anului 2000, a avut loc prima acþiune
preconizatã de proiect  seminarul Viaþa independentã
a tinerilor ºi copiilor în cãrucior. Pe parcursul a trei
zile, 15 copii ºi tineri în cãrucior, pãrinþii acestora ºi
voluntari  studenþi ai facultãþii de asistenþã socialã 
au fost familiarizaþi cu organizarea unui mod de viaþã
activ, independent, formîndu-ºi astfel o viziune nouã
despre rolul ºi locul în societate a persoanelor cu
disabilitãþi.
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În iunie curent, a avut loc ªcoala de Varã Împreunã
pentru un viitor mai bun. Integrarea tinerilor cu
disabilitãþi în mediul academic realizatã de CIDDC
în colaborare cu Asociaþia Studenþilor cu Disabilitãþi
din Moldova, Programul East East al Fundaþiei Soros,
la care au participat tineri cu deficienþe fizice ºi experþi
în domeniu din Moldova, România, Iugoslavia,
Ungaria, Rusia ºi Ucraina.
Tot în aceastã varã un grup de copii ºi adolescenþi
cu handicap, însoþiþi de pãrinþi ºi voluntari ai CIDDC,
au participat la Taberele de Varã pentru Copii ºi
Tineri în Cãrucior, organizate de Fundaþia Motivation la pensiunea balnearã Neptun din România.
CERCETÃRI ªI STUDII PRIVIND RESPECTAREA DREPTURILOR COPILULUI ÎN
REPUBLICA MOLDOVA

Pe parcursul anului 2000, s-au efectuat douã
cercetãri pentru a testa cunoaºterea ºi respectarea
Drepturilor Copilului în Moldova. Primul studiu a
avut 450 de respondenþi de 12-18 ani, cel de al doilea 
338 de persoane între 18-73 de ani. Ambele studii au
scos în evidenþã cunoaºterea insuficientã de cãtre copii
a propriilor drepturi ºi nerecunoaºterea acestora de
cãtre adulþi. Majoritatea adolescenþilor (93%) au
rãspuns afirmativ la întrebarea dacã îºi cunosc drepturile; doar 50% au fost în stare sã numeascã cel puþin
3 dintre ele, cel mai frecvent fiind enumerate: dreptul
la educaþie, dreptul la familie, dreptul la opinie ºi
dreptul la odihnã. Aceastã stare de lucruri poate fi
explicatã prin insuficienþa de informaþii; încãlcarea
drepturilor elementare de cãtre profesori, pãrinþi,
colegi; lipsa unei atitudini adecvate din partea societãþii
faþã de necesitãþile copiilor.
Studiile au profilat ºi lacunele din legislaþia naþionalã privind Drepturile Copilului, lipsa mecanismelor
de implementare a acesteia, caracterul limitat al
soluþionãrii problemelor existente.

bãrile copiilor etc.
Buletinul De Ce? Drepturile Copilului are un
impact pozitiv asupra celor circa 14 500 de cititori:
copii, elevi, tineri, profesori, pãrinþi. Scrisorile
parvenite de la copii solicitã rãspunsuri privind
protejarea drepturilor lezate, diverse informaþii; conþin
sugestii, subiecte pentru viitoarele articole. Toate
acestea ne fac sã credem cã eforturile noastre în
schimbarea mentalitãþii copilului se soldeazã cu
rezultate salutabile.
MIªCAREA GLOBALÃ ÎN INTERESUL
COPIILOR

În perioada 19-21 septembrie 2001, la New York
îºi va þine lucrãrile Sesiunea Specialã a Adunãrii
Generale ONU consacratã copiilor, care va pune în
discuþie realizarea obiectivelor Summit-ului Mondial
din 1990 consacrat copiilor. UNICEF, CIDDC,
Consiliul Naþional al Tineretului din Moldova
(CNTM) împreunã cu alte organizaþii ºi instituþii
guvernamentale au demarat în Republica Moldova o
campanie de colectare a semnãturilor Spuneþi DA
Copiilor, prin care dorim sã ne alãturãm Miºcãrii
Mondiale pentru Copii, sã pledãm în favoarea unei
lumi mai bune pentru ei ºi pentru noi toþi.
Faceþi-vã auziþi. Acþionaþi. Spuneþi DA Copiilor!

PUBLICAREA MATERIALELOR
INFORMATIVE

Didactica Pro..., Nr.4(8), anul 2001

Centrul editeazã periodic pliante, postere ºi alte
materiale informative în domeniul Drepturilor Copilului. Au fost elaborate trei broºuri Drepturile mele
(pentru categoriile de vîrstã 5-8, 9-12 ºi 13-18 ani)
care reproduc, într-un limbaj accesibil, principalele
prevederi ale Convenþiei ONU privind Drepturile
Copilului. Recent a ieºit de sub tipar cartea de colorat
Drepturile mele.
De Ce? Drepturile Copilului este buletinul
informativ al CIDDC, care apare de patru ori pe an,
fiind distribuit gratis în toate judeþele þãrii. Conþinutul
acestuia vizeazã viaþa copiilor din Republica Moldova, concursurile desfãºurate de CIDDC ºi alte
asociaþii obºteºti; prezentarea Drepturilor Copilului
ºi a aspectelor metodologice de instruire în domeniu,
a activitãþii de voluntariat; oferã rãspunsuri la între-
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A-i cunoaºte pe ceilalþi înseamnã înþelepciune. A te cunoaºte
pe tine însuþi înseamnã înþelepciune superioarã.
Lao Tzî

Autoevaluarea ºcolilor din
Moldova: posibilitãþi ºi
perspective
Vitalie POPA

CE ESTE AUTOEVALUAREA ªCOLII?

Viitorul este mult mai important, deoarece
este locul unde vã veþi petrece restul vieþii.
/Ch. F. KETTERING/
Printre modificãrile de ultimã orã, intervenite în
strategiile C. E. PRO DIDACTICA, se înscrie ºi cea
care þine de orientarea spre ºcoalã ca unitate, respectiv,
spre eficientizarea proceselor manageriale ºi didactice
ce au loc la nivelul acestei instituþii de învãþãmînt.
Proiectul Autoevaluarea ªcolii, recent iniþiat de C.E.
PRO DIDACTICA, are o semnificaþie aparte, deoarece îºi propune atît oferirea asistenþei ºcolilor implicate în dezvoltarea propriului potenþial, cît ºi transformarea acestora în resurse viabile pentru alte instituþii
educaþionale preuniversitare, în sensul perpetuãrii
experienþei ºi practicilor eficiente la nivel judeþean,
naþional ºi internaþional.
În cele ce urmeazã vã oferim o idee generalã despre
conceptul de autoevaluare a ºcolii, o perspectivã
asupra modului în care acesta poate fi implementat
în ºcolile din Moldova, precum ºi activitãþile realizate
în acest sens de C. E. PRO DIDACTICA.
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Conceptul de autoevaluare a ºcolii propune dezvoltarea competenþelor de analizã ºi evaluare a
propriilor activitãþi, a modului de integrare a ºcolii în
comunitatea pe care o reprezintã, precum ºi de
elaborare a modalitãþilor concrete de aplicare a
competenþelor date. Acesta constituie o premisã
deosebit de importantã pentru evoluþia ºcolii, deoarece pune la îndoialã binecunoscuta pãrere potrivit
cãreia unitãþile ºcolare ar trebui sã fie evaluate doar
de instanþele superioare.
Care sînt argumentele de susþinere a unei astfel de
abordãri a activitãþii ºcolii? Ce ne face sã credem cã o
instituþie de învãþãmînt, implicatã într-un proces
sistematic de autoevaluare, atinge un grad mai înalt al
eficienþei ºi performanþei?
În numeroase discuþii cu managerii ºi profesorii
din ºcolile angajate în diverse proiecte ale C.E. PRO
DIDACTICA se contureazã, cu pregnanþã, o idee:
Oferiþi-ne mai multe cunoºtinþe ºi vom acþiona,
astfel insistîndu-se asupra a ceea ce trebuie sã se facã,
ºi nu asupra modului în care trebuie sã se facã. O
asemenea abordare însã are mai multe neajunsuri,
întrucît dezvoltarea nu poate fi conceputã doar ca un
set de instrumente ºi prescripþii ce ar veni sã menþinã
sistemul existent ºi preceptele învechite ºi neeficiente.
Oricît de dezolantã ar pãrea situaþia, aceºti
indicatori denotã faptul cã ºcolile din Moldova, cel
puþin o bunã parte dintre ele, s-au maturizat deja
pentru a accepta modelul de autoevaluare a ºcolii, care
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soluþionarea problemelor ºcolii, ar putea contribui
substanþial la îmbunãtãþirea situaþiei existente, oferind
nu doar un suport material, ci, mai cu seamã, participare realã la luarea deciziilor ce þin de prezentul ºi
viitorul ºcolii.
Un alt element esenþial al procesului de autoevaluare îl constituie valorificarea experienþelor de
succes ale diferitelor ºcoli prin crearea unui dialog
permanent între acestea ºi instituþiile care, într-un
mod sau altul, susþin activitatea ei. Spre exemplu, un
liceu dintr-un judeþ din centrul Moldovei a acumulat
experienþã semnificativã în ceea ce priveºte atragerea
de fonduri de la diverse agenþii ºi organizaþii finanþatoare, surse care au fost utilizate pentru reparaþia
sediului, achitarea taxelor de participare la activitãþi
de dezvoltare profesionalã a cadrelor didactice,
completarea bibliotecii ºcolare cu noi titluri de carte
etc. O asemenea experienþã este de o realã valoare
pentru toate ºcolile. Astfel, dialogul dintre instituþiile
de învãþãmînt preuniversitar este o condiþie importantã a evoluþiei acestora, cu atît mai mult cã existã
suficiente premise pentru iniþierea lui.
PROIECTUL AUTOEVALUAREA ªCOLII
SAU TRANSFORMAREA PAS CU PAS

Þinînd cont de cele expuse mai sus, C. E. PRO
DIDACTICA a lansat, în februarie 2001, proiectulpilot Autoevaluarea ªcolii. Obiectivele acestuia sînt
urmãtoarele:
 crearea unei reþele formate din trei ºcoli-pilot
ce îºi planificã ºi îºi evalueazã propria activitate;
 oferirea de suport tehnic ºcolilor implicate în
faza de experimentare a proiectului;
 crearea reþelei Direcþiilor Generale Judeþene de
Învãþãmînt, Tineret ºi Sport ce faciliteazã angajarea ºcolilor în procesul de autoevaluare;
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nu oferã remedii ºi cãi de soluþionare a dificultãþilor,
ci oportunitãþi de a valorifica la maximum experienþele
reuºite. Existã suficiente premise în sprijinul ideii de
necesitate a implementãrii conceptului de autoevaluare a ºcolii ºi acestea rezidã în însãºi natura
modificãrilor sociale, economice, tehnologice ºi
culturale în care sîntem implicaþi cu toþii.
Trecerea de la epoca industrialã la cea informaþionalã condiþioneazã una dintre cele mai mari
schimbãri în modul de a proiecta procesul educaþional ºi, respectiv, sistemul educaþional. Strategia
de efectuare a reformei are douã direcþii: de sus în
jos, aºa cum tradiþional era conceput ºi realizat
sistemul de luare a deciziilor, ºi de jos în sus, prin
antrenarea celor care nemijlocit vor implementa
hotãrîrile adoptate. Deci, politica educaþionalã nu mai
este determinatã exclusiv de discursuri ideologice,
impuse de deþinãtorii puterii politice, ci, mai curînd,
de luarea în consideraþie a opiniilor participanþilor
direcþi la actul educaþional, precum ºi angajarea lor
în procesul decizional.
Aceasta semnificã, în primul rînd, o dublã modificare
a rolului ºcolii în comunitatea pe care o reprezintã:
1) ªcoala ca unitate se transformã într-o instituþie
conºtientã de propriile capacitãþi ºi de propriul
potenþial; este capabilã de a-ºi evalua activitatea, de a-ºi determina punctele forte ºi slabe
ºi de a identifica cãile de eficientizare a acesteia.
2) ªcoala se transformã într-o instituþie încadratã
activ în viaþa comunitãþii ºi, la rîndul ei, solicitã
implicarea acesteia.
Toate acestea vor fi posibile atunci cînd managerii,
profesorii, elevii, pãrinþii, reprezentanþii administraþiei
publice locale etc. vor fi angajaþi într-un dialog constant care ar contribui la evidenþierea, discutarea ºi
soluþionarea problemelor.
Cele expuse mai sus ne oferã o perspectivã conform cãreia ºcoala ar fi o instituþie ce reprezintã întreaga
societate ºi, deci, toate dificultãþile pe care le întîmpinã
o comunitate ar avea drept sursã carenþele ºcolii. Din
pãcate, aceastã poziþie este susþinutã de mulþi profesori,
manageri ºcolari, dar ºi de reprezentanþi ai comunitãþilor
respective. În opoziþie, se situeazã o altã opinie, conform cãreia ºcoala ar fi un receptor pasiv al dificultãþilor
cu care se confruntã societatea. Ambele pãreri, în forma
lor exageratã, condiþioneazã incapacitatea ºi nedorinþa
de a modifica situaþia existentã, fapt ce creeazã anumite
impedimente în calea schimbãrii.
Oferind o altã perspectivã, conceptul de autoevaluare a ºcolii abordeazã experienþele acestei
instituþii ca fiind ale întregii comunitãþi ºi propune ca
dificultãþile sã fie remediate prin efortul tuturor
pãrþilor interesate, ºcolii revenindu-i rolul de iniþiator
ºi facilitator.
Administraþia publicã localã, implicîndu-se în
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elaborarea modelului de autoevaluare a ºcolii
în baza rezultatelor obþinute în urma implementãrii proiectului-pilot.
Pentru faza de experimentare a acestui proiect au
fost selectate urmãtoarele ºcoli: gimnaziul din s. Brînzeni, jud. Edineþ; gimnaziul din s. Zberoaia, jud.
Ungheni ºi ºcoala medie din s. Borogani, jud. Lãpuºna.
Practicile manageriale ºi didactice, elaborate în
conformitate cu principiile modelului de autoevaluare
a ºcolii, vor servi drept puncte de reper pentru
activitãþile ulterioare de promovare ºi introducere a
respectivului model în ºcolile din Moldova.
Primele ateliere din aceste trei ºcoli-pilot, realizate
cu implicarea ºi participarea profesorilor, managerilor,
reprezentanþilor administraþiei publice locale ºi a
pãrinþilor, au avut drept scop identificarea situaþiei la
zi a ºcolii, elaborarea viziunii de viitor a instituþiei sau,
altfel spus, determinarea condiþiei la care aspirã ea sã
ajungã într-o perioadã de trei ani, precum ºi schiþarea
direcþiilor strategice de activitate ce i-ar permite ºi i-ar
facilita acesteia atingerea obiectivelor propuse.
Avantajele unei asemenea abordãri sînt evidente:
motivaþia sporitã a corpului didactic ºi managerial de
a implementa deciziile luate de comun acord, înþelegerea scopurilor strategice ºi a obiectivelor operaþionale, construirea ºi consolidarea legãturilor durabile
dintre ºcoalã ºi administraþia publicã localã, centrarea
pe valorificarea practicilor de succes ºi învãþarea din
experienþele mai puþin reuºite ale ºcolii. De asemenea,
în urma acestor ateliere, profesorii ºi managerii au avut
posibilitatea de a-ºi dezvolta abilitãþile de planificare
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ºi evaluare a propriei activitãþi, de soluþionare a
problemelor ºi de lucru în echipã.
Urmãtorul pas va constitui o etapã calitativ nouã
în activitatea ºcolilor încadrate în proiectul-pilot. Este
vorba de desfãºurarea, la solicitarea ºcolilor, a unor
acþiuni organizate de C.E. PRO DIDACTICA, ca
rezultat al evaluãrii efectuate ºi identificãrii necesitãþilor de dezvoltare. Astfel, dincolo de latura tehnicã
a unui asemenea mod de abordare a activitãþii ºcolii,
perspectivele conceptuale inovatoare se transformã
în practici didactice ºi manageriale cotidiene. Ele se
bazeazã pe încrederea profesorilor, managerilor ºcolari
ºi a reprezentanþilor comunitãþii de a elabora soluþii
pentru problemele cu care se confruntã ºcoala.
Cea de-a doua direcþie strategicã a proiectului o
constituie colaborarea cu Direcþiile Generale Judeþene
de Învãþãmînt, Tineret ºi Sport. În acest sens, a fost
lansat un plan de activitate, pe o duratã de doi ani,
care presupune acþiuni comune de aplicare a modelului
de autoevaluare a ºcolii în judeþe: crearea reþelelor de
ºcoli judeþene ºi a celei naþionale, facilitarea desfãºurãrii atelierelor de autoevaluare ºi a accesului ºcolilor
la informaþia necesarã pentru realizarea obiectivelor
propuse, propagarea experienþelor avansate la nivel
naþional, dezvoltarea competenþelor profesionale ale
managerilor ºi cadrelor didactice.
Evident, ca orice schimbare pe termen lung,
implementarea modelului de autoevaluare a ºcolii în
Republica Moldova reclamã timp ºi monitorizare a
rezultatelor obþinute, precum ºi dorinþa realã a ºcolilor
de a promova transformarea.
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Precum este
naþiunea.

ºcoala,

aºa

este

C. Daicoviciu

Viorica GORAª-POSTICÃ

Ani de liceu... împletind cu poezie...

Timp, încotro mergi...
Subiectul anunþat, incitant pentru mine, mã impune la anumite retrospective care, fãcute ºi vãzute
din perspectiva unui adult, marcat de experienþe de
viaþã, numeroase ºi contradictorii, diferã, bineînþeles,
de optica unui copil din acele timpuri. Pãrinþii mei,
þãrani simpli ºi pragmatici, le numesc vremuri bune,
cei mai ºcoliþi, cu spirit analitic ºi critic, cu deschideri
spre alte orizonturi, le stigmatizeazã etichetîndu-le
peiorativ: totalitare, comuniste, dictatoriale etc.
ªcoala din perioada respectivã a avut un statut
aparte, profesorul la fel. Populaþia adultã, în mare
parte cu cîteva clase fãcute la români sau la ruºi,
ce îºi cîºtiga destul de greu bucãþica de pîine, îºi dorea
odrasle cu carte, care sã aibã o viaþã mai uºoarã (în
opinia lor). Mai mulþi pãrinþi, cred eu, erau responsabili cu adevãrat de soarta copilului, de ceea ce
se întîmplã cu el la ºcoalã, astfel transmiþîndu-se din

tatã în fiu o lege nescrisã despre importanþa deosebitã
a studiilor, mai mult fundamentatã de înþelepciunea
popularã ai carte  ai parte. Astãzi, cînd s-au
inversat atîtea valori, cînd într-un singur deceniu s-a
schimbat macazul în multe lucruri, mã întreb uneori,
decepþionatã, despre fundamentul ºi trãinicia celor
afirmate anterior.
Pentru mine, mulþi profesori care m-au ajutat sã
mã descurc, la începuturi, în labirintul vieþii, au rãmas
modele de atitudine corectã ºi responsabilã faþã de
muncã, în cele mai multe cazuri absolut dezinteresatã.
Apreciam atunci orizontul cultural al dascãlilor mei.
Mã simþeam încurajatã ºi stimulatã de relaþia cu mulþi
dintre ei. Profesorii din ºcoala de 8 ani, dintr-un sat
mic (Buteºti, raionul Glodeni), alãturi de pãrinþi, mi-au
inoculat, fãrã exagerãri, dragoste pentru munca intelectualã, asiduitate, curaj, perseverenþã. Faptul cã am
avut totuºi cunoºtinþe ºi abilitãþi competitive pentru
acele timpuri, cã puteam, fãrã mari eforturi, sã
concurez cu absolvenþii ºcolilor de elitã din capitalã,
este un argument forte pentru mine întru confirmarea
eficienþei ºcolii sãteºti (vorbind în termeni manageriali
actuali), am absolvit-o în anul 1985. Am motive sã
fiu ºi mîndrã pentru profesorii cu har pe care i-am
avut, care au investit inteligenþã în mine ºi în colegii
mei. Lor le datorez multe succese din cariera mea profesionalã. Profit de ocazie ºi aduc un omagiu învãþãtoarei mele, dna Emilia Samson, ºi regretatului
Grigore Samson, care mi-a fost diriginte ºi profesor
de limba rusã. ªi dacã astãzi, în pofida numeroaselor
impedimente ºi dificultãþi, am reuºit ºi reuºim sã
realizãm, sã ne bucurãm de succese, sã nu ne lãsãm
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încovoiaþi de vitregiile istoriei, am certitudinea cã ºi
profesorii acelor timpuri au pus o piatrã însemnatã
la zidirea noastrã spiritualã ºi profesionalã. Pedagogii
de atunci nu erau atît de biciuiþi de problemele zilnice,
fenomenul de deprofesionalizare continuã din cauza
sãrãciei le era aproape strãin, deºi alte limite cognitive, spirituale ºi morale creau o gãoace artificialã ºi
periculoasã.
Nu pot trece cu vederea ºi alte aspecte, care îmi
umbresc amintirile plãcute, ale cãror consecinþe, din
pãcate, le suportãm ºi astãzi.
Atitudinea, mentalitatea mea de îòëè÷íèê mã
obliga sã fac totul foarte bine (chiar dacã nu m-a
înzestrat Dumnezeu cu aptitudini speciale pentru arta
plasticã sau pentru fizicã, matematicã), sã desenez ºi
sã susþin probele GMA (Gata pentru muncã ºi
apãrare) pe nota 5 (excelent), sã rezolv cele mai complicate probleme etc. Mã simþeam foarte stresatã cînd
nu reuºeam. Pierdeam timp pentru acestea, în loc sã
investesc în ceea ce cu adevãrat îmi plãcea: limbile,
literatura, istoria etc.
Bineînþeles, mã încearcã anumite resentimente ºi
atunci cînd constat cã, pe parcursul a mai multor ani,
ni s-a inoculat ºi multã prostie, opacitate, precum ºi
impunerea unor limite în atîtea acþiuni care ne-au închis

orizonturile, ne-au tãiat aripile în reflecþie, profunzime
etc. Abordãrile restrictive, rigide la multe discipline
ne-au afectat substanþial evoluþia intelectualã ºi moralã.
În sfîrºit, nu simt ºcoala acelor timpuri ca pe o viaþã
trãitã la modul real, ci doar ca o pregãtire sau ca o
repetiþie. Mereu ni se spunea despre un viitor luminos.
Copilãria însã, inclusiv adolescenþa cu toate dramele,
valorile ºi conflictele ei inerente le mãcinam mai mult
în interiorul meu, în mod solitar, deseori, speriatã ºi
frustratã (nu cumva sã fac sau sã spun ce nu trebuie).
Aceasta mi-a creat un complex provincial, niºte tabuuri, de care cu greu mã debarasez ºi astãzi. Spiritul
pragmatic ne lipsea, trãiam mai mult cu iluzii ºi cu vise.
Pentru copilãrie aceste utopii nu au fost, probabil, atît
de periculoase, dar pentru confruntarea cu viaþa realã
acestea nu sînt deloc benefice.
Din oricîte perspective aº încerca o analizã a
statutului profesorului ºi al elevului din acele timpuri,
ei îmi rãmîn dragi ºi apropiaþi, sînt parte din personalitatea mea, din viaþa mea, pentru care nu pot sã le
fiu decît recunoscãtoare. Iar introspecþia ce se produce în timpul scrierii unui eseu, în care rãspunzi
îndemnului filozofic eminescian: Ce e rãu ºi ce e
bine/Tu te-ntreabã ºi socoate, mai ales la tema datã,
o consider incontestabilã.

...Spre ce meleaguri noi grãbit alergi...

Iulia SOCOLOV

Fiecare pãrinte are o opinie proprie despre educaþia copilului, care
porneºte, de obicei, de la principiile ºi prioritãþile lui în viaþã, de la
ambiþiile ºi, dupã cum susþin psihologii, de la dorinþele personale
neîmplinite.
Educaþia înseamnã, dupã pãrerea mea, în primul rînd, formarea
caracterului ºi, în al doilea rînd, formarea concepþiei despre lumea
înconjurãtoare. Plutarh susþinea urmãtorul lucru: Caracterul este o
deprindere de lungã duratã. Totuºi, deja la 1,5-2 ani  vîrstã la care
influenþa pãrinþilor încã nu are impact, unii copii sînt mai activi, alþii mai
pasivi; unii se ceartã cu semenii pentru jucãrii, alþii, dimpotrivã  le
cedeazã bucuroºi cînd partenerul de joc le smulge din mîini... Unde-i
adevãrul? Ideea ar fi cã micuþul se naºte cu un caracter parþial format, iar
pãrinþii, observînd la el calitãþi care nu le plac, încep sã-l schimbe, sã-i
transforme concepþiile, pãrerile ºi gîndurile  proces pe care noi îl numim educaþie. Dacã le reuºeºte sau nu, depinde deja
de politica educaþionalã adoptatã ºi de eficacitatea acesteia. Cel mai interesant lucru este cã oamenii conºtienþi luptã cu
trãsãturile negative ale caracterului lor pe tot parcursul vieþii, astfel educaþia trece treptat în autoeducaþie.
Consider cã în educaþie (în familie ºi la ºcoalã) este important sã se þinã cont de nevoile de bazã ale copilului: cele
fizice  casa, hrana, îmbrãcãmintea etc. ºi cele morale  susþinerea, dragostea etc. Care dintre acestea sînt totuºi mai
importante pentru copil? Îi mulþumesc lui Dumnezeu cã niciodatã nu am simþit lipsa dragostei, nici a hranei, dar cred
totuºi cã nevoile morale sînt mai importante. Spun aceasta nu din dorinþa de a idealiza lucrurile. Dacã vom încerca sã
comparãm douã situaþii: o familie în care copilul nu are probleme materiale, dar e lipsit de cãldura sufleteascã a pãrinþilor
ºi alta, unde copilul chiar dacã nu dispune de condiþii materiale foarte bune, în schimb simte afecþiunea ºi grija pãrinþilor 
care dintre ei va creºte mai echilibrat emoþional ºi psihic? Rãspunsul este evident.
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Cum poþi într-o zi sã schimbi în oameni mari niºte copii...

Anastasia CHICU

Sînt în vacanþa mare. Vara mã fascineazã prin culorile ei, dar oricum
mã gîndesc cîteodatã la ºcoalã. ªcoala mea  Centrul Educaþional Didactic Pas cu Pas  este o minune.
Pãºesc împreunã cu alþi elevi pragul ºcolii. Vin mai de dimineaþã,
înaintea învãþãtoarei. ªtiu cã a lãsat pe seama noastrã Salutul de
dimineaþã  prima surprizã-încercare. Iau creioanele colorate ºi îl
completez împreunã cu colegii de clasã  astfel îi facem ºi noi o surprizã
învãþãtoarei noastre, Maria Lungu.
La prima orã, aºezaþi comod în cerc pe scãunele, discutãm despre
tot ºi despre toate: noutãþi, curiozitãþi, ghicitori, poezii noi etc. Nu ne
scapã nimic din ultimul numãr al revistei Arborele lumii.
Dacã cineva uitã zîmbetul acasã ori îl þine ascuns prin buzunare, îl
ajutãm cu toþii sã-l gãseascã. Mã simt bine printre colegi care-mi sînt ºi prieteni.
Clinchetul dulce ºi voios al clopoþelului ne cheamã la alte lecþii. Mã aºez în banca mea ºi aºtept. Aºtept noi
surprize: un text interesant, un concurs vesel, un oaspete drag. Învãþãtoarea noastrã are grijã sã nu ne lipseascã
acestea în nici una din zile. Vocea ei mîngîietoare ca un cînt îmi lumineazã mereu gîndul, mã încurajeazã. Ea e
ghidul care ne ajutã sã gãsim ºi sã gustãm din mierea învãþãturii.
Lecþiile de românã ºi matematicã sînt interesante ºi trec foarte repede, pentru cã nu învãþãm doar gramaticã,
ci ºi mai cercetãm ceva. Mereu descoperim lucruri noi. Aºa am scris o Reþetã contra minciunii, o Reþetã contra
bîrfii ºi alte lucruri utile.
Activitãþile tematice îmi plac foarte mult. Alegem împreunã un subiect ºi începem cãutãrile. Cãutãm în biblioteca
clasei, a ºcolii, întrebãm pãrinþii. Fiecare vine cu informaþia sa ºi povestind-o tuturor, aflãm mult mai multe.
Lecþiile de englezã, muzicã, sport ºi arta plasticã le facem cu alþi învãþãtori, dar sînt la fel de interesante.
La întrunirile tradiþionale, organizate în fiecare luni cu toatã ºcoala, aflãm ce au nou elevii din celelalte clase ºi
rezultatele concursurilor. Ne face plãcere sã participãm la concursuri: sã desenãm, sã inventãm, sã meºterim.
Avem ºi sãrbãtori, care sînt deosebite pentru cã ºi pãrinþii, ºi învãþãtorii, ºi directoarea sînt alãturi de noi.
Mã simt la ºcoalã ca acasã. Cred cã tocmai aceasta mã face sã mã gîndesc ºi vara la ea...

A fost o sãptãmînã specialã, cu atît mai mult cu cît vineri avea sã fie 1 iunie, o zi deosebitã, aºteptatã cu nerãbdare
de fete ºi bãieþi - Ziua Copilului. Anume cu aceastã zi îºi doresc copiii sã se asemene toate celelalte 364.
Ce ai putea spune, fãrã sã te repeþi sau sã bagatelizezi, despre un subiect etern: COPILUL?
Ce ai putea sã le spui copiilor care te privesc ºi aºteaptã...sã le spui
ceva. Ce anume? Cum sã ghiceºti? Sã vorbeºti despre aºa-zisele copilãrii
fericite sau despre fericirea de a fi copil  meserie demult uitatã de cei
maturizaþi înainte de timp de atrocitãþile vieþii? Sã le vorbeºti, cu durere,
de decalajele tot mai mari dintre copiii fericiþi ºi cei necãjiþi, de parcã nu
noi, adulþii, am fi în mare parte vinovaþi de calitatea vieþii pe care le-o
oferim? Problema devine ºi mai tristã atunci cînd cei mici devin elevi. Ce
ai putea sã le spui copiilor-elevi, care nu au rechizite ºcolare sau a cãror
profesoarã de matematicã, din cauza penuriei, a fost silitã sã plece din
þarã, abandonîndu-i în ajunul examenelor de BAC? Sã le vorbeºti, cu
ipocrizie, despre unicitatea scumpilor ani de liceu, cînd þii soarele în
mînã ºi te crezi legendar Prometeu, cînd viitorul le pare mai curînd
nebulos, decît frumos? Sã le vorbeºti despre sacrificiul multor dascãli sau
despre cei care nu meritã sã se mai numeascã aºa? Sã le vorbeºti despre...
Sau mai bine sã ne spunã ei ceva ... despre ºcoalã, profesori, lipsã de
timp liber, manuale, dragoste, examene, dezamãgiri etc. Sînt subiecte
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inepuizabile, care nu pot fi discutate fãcîndu-se abstracþie de vreunul. Printre bucurii ºi tristeþi, lacrimi ºi zîmbete,
sãrbãtorim ºi în acest an Ziua Copilului, Ziua Copilului-Elev. O sãrbãtorim în felul nostru...
Printr-o mirabilã coincidenþã, în aceastã zi de 1 iunie redacþia revistei Didactica Pro... a decis organizarea
unei mese rotunde inedite  cu participarea mai multor liceeni din republicã care, fiind în febra pregãtirii pentru
susþinerea examenelor, au acceptat totuºi invitaþia noastrã. ªi iatã-ne cu o salã plinã de copii, eveniment neobiºnuit
pentru C.E. PRO DIDACTICA. La discuþie au fost prezenþi: Angela Baibarac (Liceul L.Deleanu, Chiºinãu), Ion
Bernaz, Marina Iaroþcaia (Liceul S.Haret, Chiºinãu), Liliana Bujac, Dionis Rotaru (Liceul Teoretic, Mereni), Corina
Ciumac, Diana Mocanu (Liceul P.ªtefãnucã, Ialoveni), Oleg Cibotaru, Mariana Hamoza, Viorica Raropu (Liceul
M. Sadoveanu, Cãlãraºi), Elena Guþu, Ludmila Hanganu, Vasile Lisnic (Liceul Prometeu, Chiºinãu), Tincuþa
Namesnic (ªcoala nr.65 M. Eminescu, Durleºti), Rodica Petruºevschi, Olesea ªtirbu (Liceul M.Eliade, Chiºinãu),
Sergiu Puiu (Liceul Gaudeamus, Chiºinãu), Iulia Socolov (Liceul I.Creangã, Chiºinãu) ºi echipa redacþionalã a
revistei Didactica Pro.... Chiar dacã nu mai fuseserã la PRO DIDACTICA, toþi elevii cunoºteau activitãþile de bazã
ale Centrului, deoarece majoritatea profesorilor din liceele din Moldova au fost la noi, Centrul beneficiind, astfel, de
o publicitate gratuitã chiar ºi printre copii.

Dupã o succintã prezentare a programelor C.E. PRO DIDACTICA ºi a obiectivelor revistei Didactica Pro...,
elevilor li s-a comunicat scopul întîlnirii: evidenþierea ºi discutarea unor aspecte importante ale activitãþii liceenilor,
bucuriile ºi speranþele acestora; paºii ce trebuie întreprinºi (dupã pãrerea lor, ºi nu a noastrã, a adulþilor) pentru
a îmbunãtãþi starea de lucruri existentã etc. Pentru a elucida elocvent multilateralitatea statutului Elevului, le-am
propus liceenilor sã realizãm un clustering (vezi S. Lîsenco, Clustering: metodã graficã de dezvoltare a gîndirii
critice, Didactica Pro..., nr. 5, p. 54). Prin aceastã tehnicã, le-am solicitat liceenilor sã punã în evidenþã acele
aspecte, situaþii, persoane etc. care au tangenþe, influenþe ºi interdependenþe cu Elevul. Þinînd cont de specificul
subiectului, am adaptat instrucþiunile tehnicii, pãstrînd însã neschimbate etapele de realizare a clustering-ului
clasic. Am fost plãcut surprinºi de faptul cã liceenii cunoºteau bine tehnica respectivã deoarece, dupã cum ne-au
relatat, profesorii lor utilizeazã multe tehnologii noi de predare-învãþare.
Prezentãm în continuare clustering-ul elaborat de elevi ºi fragmente din discuþia ce a urmat în baza acestuia.
Din cele reprezentate de dvs. în clustering se evidenþiazã net cîteva dimensiuni ºi anume: Profesor,
Curriculum, Evaluare, Colegi, Director, ªcoalã. Vã propunem sã clarificãm, sã apreciem, sã analizãm,
pe rînd, toate valorile enumerate ºi, în final, sã ne facem auziþi. Întrucît protagoniºti ai procesului
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educaþional sînt Elevul ºi Profesorul, sã începem
discuþia cu aceste subiecte. Care este relaþia
liceeni-profesori? Ce influenþã au aceºtia din
urmã asupra discipolilor sãi?
J Profesorului îi revine rolul cel mai important
în viaþa elevului pentru cã, în opinia mea, de personalitatea lui, de felul în care ºtie sã ne stimuleze
depinde reuºita elevului sau chiar viitoarea lui profesie.
Dezavantajul acestui principiu nescris este cã
anumite tehnici de predare-învãþare nu pot fi pertinente tuturor elevilor. Cînd profesorul utilizeazã o
tehnicã, unii dintre noi însuºesc informaþia nouã mai
bine, alþii  mai puþin. De aceea consider cã acest lucru
trebuie luat în consideraþie.
L Nu sînt de acord cu afirmaþia cã profesorul
influenþeazã viitorul elevilor. Pînã a ajunge sã-ºi aleagã
meseria, elevii se maturizeazã ºi pot lua decizii de sine
stãtãtor. Desigur, existã persoane care nici la maturitate nu sînt în stare sã ia hotãrîri viabile, mã refeream
însã la elevii cu discernãmînt.
K Cred cã eficienþa relaþiei Profesor-Elev depinde
în mare mãsurã de felul în care profesorul acordã
mustrãri ºi laude, deoarece unii dintre noi pot fi
stimulaþi de o laudã, iar alþii  de o mustrare. Deci,
sarcina profesorului este dificilã: el trebuie sã-ºi
cunoascã foarte bine discipolii ºi sã fie precaut în
administrarea recompenselor.
K Uneori între profesor ºi elev apar conflicte
care pericliteazã bunul mers al activitãþii de învãþare.
Consider cã acestea sînt determinate de subiectivismul profesorilor, care sînt mai indulgenþi cu
elevii favoriþi ºi au o atitudine rezervatã faþã de alþii.
L Sînt regretabile cazurile cînd profesorul exploateazã elevul pentru a-ºi spori prestaþia profesionalã, atribuindu-ºi meritele acestuia. Nu e deloc
modest sã procedezi astfel, chiar dacã rolul profesorului, de cele mai dese ori, este esenþial în reuºita
elevului. Un elev bine educat întotdeauna le va fi
recunoscãtor profesorilor pentru abnegaþia ºi efortul
depus ºi le va acorda tot respectul.
J Existã ºi profesori care îºi sacrificã, pentru noi,
timpul liber sau cel destinat familiei, fiind disponibili
oricînd sã ne acorde ajutor ºi susþinere. Existã douã
categorii distincte de profesori: altruiºti ºi egoiºti. Ce
trebuie sã facem pentru a avea doar profesori altruiºti?
J Consider cã noi, elevii, putem influenþa mult
relaþia Profesor-Elev prin cooperare, respect ºi
strãduinþã. Nu cred cã existã profesor care sã rãmînã
impasibil la o solicitare a elevului, atîta timp cît acesta
l-a respectat ºi ºi-a dat toatã silinþa sã reuºeascã.
K Un comportament respectuos, o atitudine
plinã de consideraþie constituie pilonii unei relaþii
eficiente dintre profesor ºi elev. Meseria de dascãl este
una deosebitã ºi responsabilitatea acestuia  formarea
personalitãþii elevului  este enormã.

J Deseori, profesorul este o veritabilã sursã de
înþelepciune, de lecþii de viaþã. El este asemeni unui
pãrinte, înrucît oricînd putem apela la pãrerea ºi
susþinerea lui. Personal, solicit frecvent sfatul, ajutorul
sau sprijinul moral al profesorului pentru cã îmi este
apropiat.
L Mulþi elevi se supãrã pe profesori cînd aceºtia
sînt triºti, apatici sau ursuzi. Este cert faptul cã stãrile
cotidiene, problemele din familie sau cu colegii, situaþia
economicã precarã etc.  toate acestea au un impact
negativ asupra procesului educaþional. Dacã ne-am
certat cu prietena sau avem neînþelegeri cu pãrinþii,
sîntem oare mai agreabili? Trebuie sã-l acceptãm pe
profesor aºa cum este, cu toate dispoziþiile ºi indispoziþiile lui. El ne acceptã pe noi toþi, 18 sau 28, aºa
cum sîntem. Cu siguranþã, atunci cînd vine la ore
încearcã sã se detaºeze de toate aceste stãri. Sã-i
apreciem efortul.
În speranþa cã prin acest dialog veþi schimba
atitudini ºi comportamente indezirabile, consolidîndu-le pe cele adecvate, ºi îi veþi sensibiliza
pe profesori în continuã perfecþionare asupra
acelor aspecte delicate pe care le-aþi evidenþiat,
sã ne referim la ceea ce, probabil, s-a acutizat,
în special, în aceastã perioadã ºi anume, problema evaluãrii ºi a examenelor.
K Doar atunci cînd examenele sînt organizate
astfel încît sã cuprindã toate cunoºtinþele elevilor,
putem afirma cu certitudine cã are loc o evaluare.
Uneori însã examenele presupun o simplã exersare a
memoriei sau un joc de noroc, iar ceea ce conteazã cu
adevãrat  inteligenþa ºi creativitatea  rãmîn în umbrã,
nevalorificate.
L Chiar dacã sec. XXI este unul al hegemoniei
computerului ºi al Internetului, nu trebuie ºi oamenii
sã se transforme în maºini, în niºte roboþi anoºti.
Despre ce fel de civilizaþie putem discuta atunci cînd
moare arta, creativitatea, originalitatea...?
L Sînt cazuri cînd profesorul nu apreciazã gîndirea ºi originalitatea elevilor, ci aºteaptã o reproducere a celor relatate de el sau, mai grav, a propriei
lui opinii. Aceastã verificare a cunoºtinþelor ne
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transformã în papagali, ne priveazã de dreptul de a
gîndi ºi de cel la liberã exprimare. Nu putem deveni
personalitãþi dacã ne þinem Eul închistat.
K Lucrãrile de control, tezele, examenele sînt
momente destul de dificile pentru mulþi dintre noi,
iar suportul informaþional ºi psihologic, pe care îl
oferã profesorul elevilor, este esenþial în susþinerea
reuºitã a acestora. Este foarte bine dacã profesorul
ºtie sã motiveze elevii, sã le stimuleze potenþialul ºi
sã provoace o concurenþã loialã între dînºii.
K Îmi displace faptul cã inteligenþa noastrã se
cuantificã prin note. Pentru cineva o notã proastã
poate fi un adevãrat dezastru ºi îl poate marca pentru
tot restul vieþii. O notã negativã e în stare sã stimuleze
elevul sau sã-l descurajeze (acesta etichetîndu-se ca
fiind un ratat). De aceea, aprecierea cu notã presupune multe riscuri. Existã þãri în care pînã la o anumitã
etapã nu este aplicat acest sistem de evaluare ºi n-aº
putea spune cã elevii de acolo nu sînt inteligenþi.
K Consider cã notele sînt foarte importante.
Conteazã însã ca ele sã fie reprezentative, sã reflecte
potenþialul real al elevului. Mai mult decît atît, uneori
admiterea la facultate se face în baza acestora, elevilor
cu note bune facilitîndu-li-se înscrierea.
L Dorinþa aproape obsesivã a profesorilor de a
ne pregãti pentru viaþã de multe ori are drept rezultat
cultivarea unor ghiocei de serã.
J Evaluarea este indispensabilã unui proces de
învãþare. Pe lîngã faptul cã ajutã profesorul sã ne
aprecieze cunoºtinþele ºi abilitãþile, avem ºi noi multe
de cîºtigat: ºtiind nivelul anterior ºi cunoscîndu-ne
nivelul la zi, putem sã ne autoevaluãm ºi sã creºtem.
Ceea ce conteazã este organizarea eficientã a probelor
de evaluare de cãtre Minister, profesor, precum ºi
conºtiinciozitatea, responsabilitatea ºi atitudinea
elevului: învãþãm pentru ziua de azi sau învãþãm
pentru întreaga viaþã.
Vorbind despre evaluare, am ajuns sã discutãm ºi problema curriculumului, a programului
de activitãþi educaþionale care, eficient sau
ineficient, oricum se repercuteazã asupra procesului de predare-învãþare.
L Cel mai frecvent recurs privitor la curriculum
este supraîncãrcarea informaþionalã, care solicitã
elevului un efort extrem de mare, atît mintal cît ºi
psihologic. Tendinþa spre o dezvoltare multilateralã este
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un adevãrat calvar. Ar fi mult mai util dacã în primii
opt ani de studii am învãþa doar informaþii generale, fãrã
prea multe detalii, iar o datã cu începerea etapei liceale,
fiecare sã decidã ce vrea sã studieze mai profund ºi
anume acestor discipline sã le acorde prioritate.
K Poate ar fi mai bine sã li se permitã elevilor sã
decidã volumul de cunoºtinþe pe care urmeazã sã-l
asimileze. Cineva rezolvã cu uºurinþã 10 exerciþii la
matematicã, iar altul, cu greu, doar trei dintre ele.
Fiecãruia  dupã posibilitãþi. Prin impunerea unor
standarde identice pentru toþi, învãþãmîntul ne uniformizeazã, pe cînd noi sîntem atît de diferiþi!
K Indiscutabil, fiecare trebuie sã deþinã un anumit bagaj de cunoºtinþe. Ar fi mai oportun însã sã
cunoaºtem mai puþine, dar în profunzime, ºi nu totul,
dar superficial. Sã nu ne avîntãm sã cuprindem necuprinsul. Prin opþiunea pentru anumite discipline
ºcolare se asigurã un învãþãmînt mai individualizat ºi,
deci, mai eficient.
L Uneori ajung acasã la ora opt seara ºi mã culc
pe nemîncate. ªtiu cã multor liceeni li se întîmplã la
fel. Sîntem suprasolicitaþi: ºi la ºcoalã, ºi cu temele
pentru acasã. Atunci cînd ne orientãm spre cantitate,
calitatea, dupã pãrerea mea, nu mai este aceeaºi.
Rãmîne sã se decidã ce vrem: cantitate sau calitate.
Pãcat cã nu putem hotãrî chiar noi, elevii.
J Aº avea cîteva sugestii privind îmbunãtãþirea
curriculumului: sã se evalueze eficienþa acestuia nu doar
în baza celor relatate de profesori, dar ºi a opiniilor
noastre  beneficiarii direcþi. Ar fi binevenit ca atunci
cînd sîntem în faþa alegerii unei viitoare profesii, sã se
organizeze vizite la instituþii de învãþãmînt superior ºi
întîlniri cu persoane de diferite profesii, pentru a
cunoaºte specificul meseriei respective.
Discuþia a finisat cu activitatea Fraze neterminate, participanþii fiind solicitaþi sã completeze/
elaboreze anumite enunþuri, care conþin sarcina de
identificare cu un personaj din peisajul învãþãmîntului. Am dorit ca prin aceste completãri de frazã
Elevul sã ne spunã ce-ºi doreºte. Poate astfel vom fi
mai aproape de el.
2 Dacã aº fi preºedinte al Republicii Moldova:
... aº face vizite în ºcoli ºi licee, în special, în mediul
rural, pentru a analiza nevoile cele mai stringente din
învãþãmînt; printr-un ordin special, aº declara cît mai
multe Zile ale Copilului, deoarece doar atunci maturii
îºi amintesc de problemele copiilor; aº încerca sã fiu
pentru o zi profesor sau elev;
... aº îmbunãtãþi condiþiile în învãþãmînt; aº mãri
salariul porfesorilor; aº introduce disciplina Psihologia
din cl. a VII-a; aº face astfel încît examenele de BAC sã
fie susþinute în liceul în care studiazã elevii.
2 Dacã aº fi ministru al învãþãmîntului:
... aº schimba programa de studii; aº oferi mai
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aº deschide o rubricã permanentã unde sã se publice
scrisorile elevilor.
...despre rezolvarea conflictelor dintre profesor
ºi elev; aº oferi cît mai multã informaþie pentru ca
profesorii sã-ºi poatã îmbogãþi cunoºtinþele în domeniul lor de activitate.
2 Dacã aº fi magician:
... aº fonda multe biblioteci cu cãrþi de calitate;
aº oferi copiilor cele mai favorabile condiþii de învãþare,
iar la fiecare pauzã  fructe, ciocolatã etc.;
... aº înzestra ºcolile cu echipamentul necesar, inclusiv
calculatoare; aº ajuta copiii defavorizaþi sã meargã la ºcoalã;
aº organiza multe excursii; aº înfiinþa o organizaþie
nonguvernamentalã, destinatã exclusiv elevilor;
... aº soluþiona toate problemele copiilor, ale
pãrinþilor ºi profesorilor.
Sperãm cã cele luate în dezbatere vor produce
reverberaþii, chiar dacã astãzi, aici, n-a fost
prezentã întreagã comunitate de liceeni, ci doar
un grup foarte reprezentativ. Meritã sã menþionãm faptul cã în cadrul acestei discuþii neoficiale, nimeni dintre voi nu a încercat sã-ºi
exonereze responsabilitãþile de licean, sã eludeze vreo problemã sau sã disimuleze careva
aspecte ale ANILOR DE LICEU. Apreciem mult
sinceritatea cu care valorizaþi ceea ce deþineþi,
entuziasmul cu care vreþi sã îmbunãtãþiþi lucrurile ce nu merg tocmai bine ºi speranþa cu care
vã avîntaþi în torentul vieþii. Vã dorim mult
succes ºi vã aºteptãm oricînd.
Consemnare: Dana Terzi
1 iunie 2001, C.E. PRO DIDACTICA
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multã libertate elevilor; aº include discipline opþionale; aº introduce în ºcoalã obiecte ca: Sãnãtatea,
Psihologia etc.;
...aº organiza mai multe testãri pentru profesori,
decît pentru elevi; aº acorda mai multe zile pregãtirii
pentru susþinerea examenelor; aº organiza training-uri
ºi pentru pãrinþi; aº vizita mai des ºcolile pentru a
discuta cu copiii ºi a le afla problemele;
...aº simplifica curriculumul; aº gãsi finanþatori
care sã ne ajute sã dezvoltãm învãþãmîntul din
Moldova; aº introduce mai multe profiluri; aº exclude
sistemul de notare pînã în cl. a V-a;
...aº fugi de un asemenea post.
2 Dacã aº fi preºedinte al comisiei de susþinere a examenelor de BAC:
... aº încerca sã fiu obiectiv; aº permite elevilor
sã utilizeze scheme ºi tabele; aº crea o atmosferã
plãcutã ºi liniºtitã; aº organiza o discuþie cu absolvenþii
pentru a-i încuraja; aº ruga unii pãrinþi sã nu-mi facã
vizite secrete;
... aº cere supraveghetorilor, în mod obligatoriu,
sã zîmbeascã în timpul examenelor de BAC.
2 Dacã aº fi director de liceu:
... aº organiza sãptãmînal o Masã rotundã cu
cîþiva elevi din fiecare clasã pentru a discuta problemele
cu care se confruntã; aº întreba elevii ce profesor
preferã pentru un obiect sau altul ºi de ce; aº mãri
volumul de cãrþi din bibliotecã;
...aº facilita procesul de modernizare a învãþãmîntului în baza standardelor europene; aº aloca bani
pentru procurarea cãrþilor recent publicate ºi a
utilajului necesar;
... la angajarea profesorilor, aº organiza un astfel
de concurs care sã evalueze nu doar bagajul de
cunoºtinþe, ci ºi abilitãþile de bun psiholog; în luarea
deciziilor, aº þine cont ºi de opiniile elevilor.
2 Dacã aº fi profesor:
... aº încerca sã þin ore cît mai interesante; aº
permite adresarea oricãror întrebãri; aº discuta orice
sugestie sau obiecþie a elevilor; aº încuraja participarea
tuturor elevilor la discuþie; aº fi obiectiv ;
... i-aº trata pe toþi copiii la fel, indiferent de
starea socialã ºi capacitãþi; i-aº ruga sã mi se adreseze
cu numele mic;
... aº încerca sã comunic eficient cu elevii; aº
respecta personalitatea fiecãrui elev; aº ajuta elevii
timizi sã-ºi depãºeascã frica sau complexul de inferioritate; aº fi sincer, flexibil ºi deschis pentru comunicare.
2 Dacã aº lucra la o revistã pedagogicã, aº
publica articole:
... despre eficientizarea procesului educaþional,
despre psihologia elevilor ºi a relaþiilor dintre profesor
ºi elev; aº promova noile metode de predare-învãþare;
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Aglaida BOLBOCEANU

Aspecte ale dezvoltãrii capacitãþilor
cognitive la adolescenþi în procesul
instruirii asistate de calculator

Influenþa maºinii electronice de calcul (MEC) asupra
dezvoltãrii intelectuale se manifestã atît în aspect istoric
cît ºi ontogenetic, pe parcursul evoluþiei psihicului. Din
punctul de vedere al ontogenezei, dezvoltarea psihicã este
un proces de achiziþionare a experienþei sociale
(L.Vîgotsky). Analizînd prin aceastã prismã rolul MEC
în dezvoltarea intelectului, constatãm urmãtoarele: o datã
cu apariþia acesteia se schimbã forma de pãstrare, în mare
parte, a experienþei sociale; procesul de achiziþionare a
cunoºtinþelor obþine încã un component  calculatorul; are
loc reducerea informaþiei pînã la cea necesarã de a fi însuºitã.
Influenþa computerului asupra dezvoltãrii psihice a
copilului poate fi analizatã din punctul de vedere al
conþinutului general ºi al celui specific, implicate în
dezvoltarea intelectualã a copilului ºi în sfera personalitãþii acestuia.
În condiþiile de computerizare a activitãþii de joc, cele
mai importante schimbãri au loc în sfera cognitivã a
copilului. Ele reflectã, în esenþã, legitãþile de însuºire a
calculatorului ca mijloc de activitate. Lucrul cu calculatorul contribuie la echilibrarea dinamicii dezvoltãrii proceselor psihice (percepþia; gîndirea imaginativã, verbalã,
logicã) în baza principiului de complementaritate.
Computerul este un obiect complicat pentru copil,
înaintînd exigenþe sferei cognitive. Concomitent, el pune
la dispoziþie posibilitãþi de cunoaºtere, care lipsesc în
condiþiile tradiþionale din cauza unor abilitãþi neformate
încã (preºcolarul, de exemplu, nu poate elabora imaginea
graficã a unor raporturi).
În interacþiunea cu computerul, copilul trebuie sã
cunoascã ºi sã realizeze modalitãþi generalizate ale
acþiunilor cu obiectele în cadrul gîndirii intuitiv-practice
sau, conform terminologiei lui J.Piaget, al intelectului
senzo-motor ºi al gîndirii preoperaþionale. Computerul
îi oferã copilului, începînd cu vîrsta de trei ani, o varietate
mare de transformãri ale elementelor de joc, de modalitãþi
de includere a acestora în diferite activitãþi.
La vîrsta preºcolarã superioarã, pentru ca interacþiunea cu computerul sã devinã joc, e necesarã
restructurarea acþiunilor cu obiectele exercitate anterior ºi devenite deja ºabloane. Realizarea potenþialului
dezvoltativ în interacþiunea cu computerul depinde însã
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de condiþiile interne ale subiectului, în special, de
interesul ºi activismul lui cognitiv. Particularitãþile date
impun abordarea individualã a copiilor în procesul
însuºirii computerului ºi dirijarea de cãtre adult a acestui
proces într-un mod special. Însuºirea computerului
presupune cooperarea cu un adult sau un alt copil ce
cunoaºte mai bine procedeele de joc. Necesitatea de
conlucrare este determinatã în mod direct de dezvoltarea
activismului cognitiv. Copiii nemotivaþi abandoneazã
jocul, în timp ce apelarea la ajutorul unui matur sau al
unui copil relevã tendinþa de continuare a jocului.
Urmãrind acþiunile adultului ºi considerînd cã le-a
însuºit, copilul refuzã ajutorul acestuia.
Interacþiunea copil-computer se caracterizeazã prin
emotivitate înaltã, fapt care stimuleazã nu doar dezvoltarea intelectualã, ci ºi sferele afective ºi motivaþionale.
De menþionat, cã atunci cînd rãspunde corect sau obþine
rezultatul scontat, copilul are variate sentimente.
Interacþiunea în cauzã cere ca premisã un anumit nivel
de dezvoltare al copilului, dar ºi anumite stãri: plãcerea
de a cunoaºte, satisfacþia realizãrii ºi obþinerii unui rezultat,
perseverenþa care faciliteazã continuarea activitãþii în
cazul unor dificultãþi.
Vom evidenþia aspectele psihicului care se supun unei
schimbãri mai profunde în interacþiunea copil-calculator.
1. Accelerarea tempoului de dezvoltare intelectualã ºi de formare a activismului cognitiv.
Copiii de pînã la 5 ani însuºesc computerul
tot atît de repede ca ºi cei de 6-7 ani, care au
deja formate anumite acþiuni-stereotip.
2. Mai puþin pronunþate devin diferenþele dintre
dezvoltarea proceselor psihice  percepþia,
memoria, gîndirea etc.
3. Influenþa asupra sferelor afective, motivaþionale ºi volitive ale copilului are un caracter
complex, manifestatã în operarea concomitentã cu sunetul, culoarea, miºcarea obiectului ºi tempoul apariþiei stimulenþilor, intensificã formarea structurilor reglatoare ale
personalitãþii ºi dezvoltã activitatea de comunicare.
4. Utilizarea raþionalã a modalitãþilor de prezentare a obiectelor cu care opereazã copilul
creeazã condiþii favorabile pentru dezvoltarea
creativitãþii, aptitudinilor generale ºi speciale.
Vom remarca cã aceste schimbãri nu survin atunci
cînd interacþiunea cu computerul are un caracter spontan,
nefiind organizatã ºi dirijatã de adult.
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Examinarea sumarã a tabelului denotã diferenþe între
nivelul ºi structura grupurilor cercetate. Mai întîi de toate,
variazã media generalã: în grupul A aceasta este egalã cu
60,5 puncte (suma posibilã fiind 156), iar în grupul B ea
constituie 48,7 puncte, deci cu 12 puncte mai puþin.
Acest indicator confirmã un nivel mai înalt de dezvoltare
a intelectului în grupul A.
Diferenþele de structurã a intelectului între cele douã
grupuri pot fi reprezentate grafic astfel:

Profilul intelectului în grupurile de subiecþi studiate

În grupul A elevii au obþinut rezultate mai bune la
subtestele V,VI, care necesitã operaþii logice cu cifre ºi
la subtestele VII,VIII, ce depisteazã nivelul de dezvoltare a gîndirii spaþiale. În grupul B rezultate mai
înalte s-au înregistrat la subtestele II, III, IV, ce conþin
sarcini pentru studierea intelectului verbal ºi a capacitãþii
de stabilire a raporturilor dintre noþiuni. Un numãr egal
de puncte au acumulat ambele grupuri la subtestul care
include sarcini verbale ºi de culturã generalã. Pentru
studiul nostru sînt relevante cîteva momente: diferenþa
marcantã dintre grupuri la subtestul VI (operaþii de
scriere cu cifre, de exemplu: Continuaþi ºirul: 9, 7, 10,
8, 11, 9, 12...) ºi la subtestul VIII (identificarea cubului
prin schimbarea imaginarã a poziþiei lui în spaþiu).
Grupul B a dat dovadã de un nivel mai înalt la toate
testele verbale (a se vedea graficul).
Concluzii
Rezultatele menþionate constituie argumente în
favoarea ideii cã interacþiunea om-calculator determinã
modificãri de ordin calitativ în dezvoltarea proceselor
psihice cognitive. În cazul nostru s-a depistat nu doar
accelerarea dezvoltãrii cognitive, dar ºi diferenþe de
structurã a intelectului. Dacã la majoritatea elevilor din
grupul B, care studiazã calculatorul dupã o programã
redusã, prevaleazã capacitãþile verbale, membrii grupului
A, cu studierea aprofundatã a calculatorului, posedã
capacitãþi mai înalte în ceea ce priveºte operaþiile formale
cu cifrele ºi relaþiile spaþiale. Se contureazã o tendinþã
centralã vizavi de influenþa interacþiunii cu calculatorul
asupra intelectului adolescenþilor: amplificarea dezvoltãrii
gîndirii formale ºi spaþiale însoþitã de un tempou relativ
mai scãzut de dezvoltare a intelectului verbal.
REPERE BIBLIOGRAFICE:

1. Cristea, S., Dicþionar de pedagogie, Grupul
Editorial Litera-Litera internaþional, ChiºinãuBucureºti, 2000.
2.
Äåÿòåëüíîñòü ìëàäøèõ øêîëüíèêîâ â
êîìïüþòåðíîé èãðîâîé ó÷åáíîé ñðåäå,
Èíôîðìàòèêà è îáðàçîâàíèå, ¹6, 1990.
3.
Òèõîìèðîâ, Î.Ê., Ïñèõîëîãèÿ êîìïüþòåðèçàöèè, Êèåâ, 1998.

ASPECTE ALE DEZVOLTÃRII CAPACITÃÞILOR COGNITIVE LA ADOLESCENÞI ÎN PROCESUL INSTRUIRII ASISTATE DE CALCULATOR

21

Didactica Pro..., Nr.4(8), anul 2001

Pentru a stabili influenþa interacþiunii elev-calculator
asupra dezvoltãrii cognitive în adolescenþã, am efectuat
un studiu experimental, la care au participat douã
eºantioane de elevi din clasele liceale ale unui colegiu
din capitalã.
Grupurile experimentale se deosebeau dupã un
singur criteriu: ponderea utilizãrii calculatorului în
activitatea de învãþare. Conform rãspunsurilor, pentru
grupul A calculatorul constituie viitoarea specialitate;
interacþiunea cu acesta este mai extinsã în timp; învãþarea
calculatorului este mai profundã. Grupul B studiazã
calculatorul în limitele prevãzute de programa pentru
un liceu cu profil sociouman.
Instrument de cercetare
Dezvoltarea sferei cognitive a fost cercetatã prin
aplicarea testului de structurã a intelectului, elaborat de
psihologul german R.Amthauer, care constã din sarcini
verbale ºi nonverbale (cifre ºi imagini). El include 8
subteste ce permit evaluarea nivelului de dezvoltare
intelectualã sub urmãtoarele aspecte: operaþii logice,
evoluþia gîndirii formale ºi a celei spaþiale. Testul în cauzã
poate fi aplicat concomitent unui grup destul de numeros
(25-30 de elevi), iar rezultatele obþinute oferã informaþii
despre structura individualã a intelectului, fapt pentru
care am preferat sã lucrãm cu acesta, scopul studiului
fiind constatarea direcþiilor de influenþã a interacþiunii
cu calculatorul asupra dezvoltãrii cognitive a adolescentului.
Rezultate
Rezultatele generale obþinute în urma aplicãrii
testului Amthauer (în puncte convenþionale, media pe
grup) sînt prezentate în tabelul ce urmeazã.

QUO VADIS?

Serghei LÎSENCO

Reflecþii privind testarea
naþionalã în clasa a IX-a

Testarea naþionalã în clasa a IX-a, în sfîrºit, s-a
produs! Putem sã ne felicitãm cu aceastã primã
experienþã.
Evenimentul a generat o mulþime de idei, ce se
întrepãtrund, cu referire la trei probleme generale:
 Ce sistem de notare utilizãm în cadrul testãrii
naþionale?
 Cît de exact sînt formulate subiectele ºi întrebãrile testului?
 Ce repere stabileºte testul pentru elevi ºi
profesori?
Numãrul 3 (noiembrie/2000) al revistei Didactica
Pro... a fost consacrat tematicii evaluãrii. Materialele
publicate reflectau diferite opinii privind situaþia
evaluãrii în republicã. Testarea naþionalã în clasa a
IX-a, experienþa acumulatã, ne permit sã revenim la
aceastã problematicã, dar la un alt nivel.
Sistemul de învãþãmînt dintotdeauna a þinut cont
de o anumitã cerere socialã. În mod firesc, schimbãrile
care se produc în societatea noastrã o modificã ºi,
respectiv, influenþeazã sistemul de învãþãmînt. Direcþia principalã a acesteia  orientarea spre personalitatea elevului, democratizarea, dezvoltarea aptitudinilor sociale ºi profesionale  a fost stabilitã demult.
E mai dificil sã schimbãm mecanismele de realizare a
acestor principii. Evaluarea joacã un rol important în
procesul dat. Graþie acesteia, obþinem informaþii utile
pentru perfecþionarea curriculumului, manualelor,
metodelor de predare. Evaluarea la nivel naþional este
un reper pentru elevi, profesori, pãrinþi, deoarece
concretizeazã cerinþele faþã de cunoºtinþele, aptitudinile ºi atitudinile formate.
Realitatea, caracterul nefinisat al reformei învãþãmîntului, imperfecþiunea procesului de evaluare
condiþioneazã totuºi apariþia unor factori ce diminueazã valoarea testãrii naþionale:
 Ca ºi mai înainte, sînt apreciate preponderent
cunoºtinþele, ºi nu aptitudinile.
 La admiterea în licee, colegii sau la angajarea
în serviciu, rezultatele testãrii nu constituie
reperele de bazã, ci din contra, sînt aplicate
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metode de evaluare în funcþie de scopurile ºi
prioritãþile instituþiilor respective.
 Testarea genereazã unele emoþii negative.
Elevul este îngrijorat de faptul cã o simplã
întîmplare ar putea determina o apreciere
eronatã a muncii sale de un an. Profesorul are
temeri cã autoritatea ºi profesionalismul sãu
vor fi puse sub semnul întrebãrii. Pãrinþii sînt
nemulþumiþi de faptul cã copiii lor sînt stresaþi.
 Organele educaþionale administrative continuã
sã evalueze munca profesorului în funcþie de
rezultatele testãrii elevilor. Cadrul didactic, la
rîndul sãu, þine cont de acest criteriu ºi tinde
sã mãreascã notele elevilor, pentru a-ºi pune
în evidenþã propria valoare.
Aceºti factori stimuleazã dorinþa de a majora
nejustificat rezultatele evaluãrii, de aceea, în consecinþã, nu deþinem informaþii obiective pentru a le
aprecia ºi a le pronostica corect. Mai mult ca atît,
scopul nostru primordial este realizarea cu succes a
obiectivelor, dar de facto contribuim la educarea unei
atitudini de exercitare cu orice preþ a obligaþiunilor,
ceea ce, la drept vorbind, nu rãspunde nici pe departe
scopului propus.
De obicei, stoparea tendinþei elevilor, profesorilor,
pãrinþilor de a mãri rezultatele reale era efectuatã prin
aplicarea unor practici de intensificare a controlului
sau modificarea formelor ºi metodelor lui. Situaþia a
favorizat inventarea mai multor posibilitãþi de evitare
a controlului. Ieºirea din acest cerc vicios trebuie sã
fie iniþiatã de structurile de stat prin refuzul lor de a
folosi procesul de evaluare ca modalitate de control
ce permite menþinerea relaþiilor de dependenþã. Dacã
tot afirmãm cã statul existã pentru om, recunoaºtem
cã oamenii sînt diferiþi ºi fiecare prezintã o valoare,
atunci de ce considerãm în continuare evaluarea drept
o etichetare? Nu este oare cazul sã cãutãm alte
mijloace, mai obiective ºi mai democratice, care sã ne
ofere informaþii mai concludente?
Logic ar fi sã raþionãm astfel: la baza testãrii
naþionale trebuie pus un standard ce ar reflecta concepþia
societãþii despre cunoºtinþele ºi aptitudinile necesare
membrilor ei. Acest standard reprezintã o temelie pe
care, ulterior, ar putea fi construite toate cunoºtinþele
ºi aptitudinile ce-i permit individului sã devinã un
membru demn al societãþii. Prin urmare, ceea ce ar trebui
sã ne intereseze, în mod special, este numãrul de elevi
care posedã aceastã temelie, ºi nu mãsura în care
fiecare a început sã-ºi construiascã proprii pereþi.
Reiese cã testarea naþionalã n-ar trebui sã utilizeze

sistemul de notare cu 10 puncte, ci criteriul admis/
respins. A propos, anume acest sistem este folosit în
Franþa pentru testarea naþionalã a elevilor din clasa a
IX-a.
Ni s-ar obiecta cã o astfel de evaluare va conduce
la punerea pe acelaºi cîntar a tuturor elevilor ºi cã
aceºtia nu vor avea o imagine obiectivã despre nivelul
lor de cunoºtinþe ºi aptitudini. Pentru a depãºi aceastã
temere, se va þine cont de nota anualã, iar fiecare elev
va putea obþine informaþii referitoare la executarea
testului.
Un alt argument în favoarea criteriului admis/
respins constã în faptul cã ne lipseºte experienþa
necesarã în domeniul testãrii, începînd cu formularea
subiectelor ºi terminînd cu procesul de desfãºurare.
Astfel, creºte considerabil riscul unei evaluãri subiective, care poate fi compensatã prin renunþarea la
sistemul de notare cu 10 puncte.
Utilizarea criteriului admis/respins va diminua, în
primul rînd, starea de nervozitate a participanþilor la
testarea naþionalã, iar informaþia despre reuºita
realizãrii sarcinilor va fi mai obiectivã ºi, respectiv,
mai utilã pentru apreciere ºi pronosticare. În opinia
noastrã, acesta constituie scopul principal al testãrii
naþionale la etapa actualã.
În continuare ne vom referi la testul naþional de
istorie în clasa a IX-a. Cea mai mare realizare a lui
constã în includerea unor subiecte ce solicitã folosirea
documentelor. Anume acest tip de sarcini didactice
permite a conºtientiza necesitatea studierii istoriei:
elevul nu trebuie sã-ºi încarce memoria cu date ºi
aprecieri ale evenimentelor istorice, ci sã înveþe a
analiza de sine stãtãtor faptele trecutului prin intermediul diverselor surse ºi opinii. Din aceastã perspectivã, subiectele propuse de testul naþional trebuie
perfectate, atît din punctul de vedere al formulãrii,
cît ºi în ceea ce priveºte aplicarea diferitelor procese
de gîndire.
Experienþa internaþionalã în desfãºurarea testãrilor
impune cerinþe stricte privind formularea subiectelor.
Ele trebuie sã fie clare, succinte, sã nu permitã diferite
interpretãri ºi sã nu necesite explicaþii suplimentare.
Cu pãrere de rãu, nu toate formulãrile subiectelor
corespund acestor condiþii (cel puþin, în varianta rusã).
De exemplu, subiectul 8.4 ce solicita lucrul cu
documentele a fost expus în felul urmãtor: Gãseºte
termenul echivalent al expresiei popoarele singure îºi
decid soarta, rãspunsul aºteptat fiind autodeterminare. Aceastã formulare presupunea minimum
douã variante de tãlmãcire: 1) a gãsi termenul în textul
documentului; 2) a gãsi termenul în memorie.
Rãspunzînd la aceastã întrebare, elevul poate utiliza
sinonimele noþiunii de autodeterminare: independenþã, suveranitate, sau îmbinãri de cuvinte cu sens
analog. Pentru ce variantã va opta? Majoritatea

elevilor din clasa în care predau au încercat sã caute
termenul în textul documentului ºi, bineînþeles, nu l-au
gãsit. Prin urmare, au dat un rãspuns incorect. O
formulare mai reuºitã ar fi fost urmãtoarea: Care
dintre termenii propuºi mai jos defineºte expresia din
document popoarele singure îºi decid soarta:
dreptul la autodeterminare; independenþã; suveranitate.
Subiectul 8.5: Identificã factorii internaþionali
care au facilitat unirea Bucovinei cu România. Autorii
testului ºi-au propus numirea nu mai puþin a douã
condiþii ºi ar fi fost oportun ca aceastã intenþie sã fie
expusã explicit ºi elevilor. În acest caz, subiectul
trebuia formulat astfel: Identificã nu mai puþin de
doi factori internaþionali, menþionaþi în document, care
au facilitat unirea Bucovinei cu România.
Subiectul 8.7: Cine a decis soarta unirii Basarabiei, Bucovinei ºi Transilvaniei cu România?
Rãspunsul preconizat era: În Basarabia  Sfatul
Þãrii; în Bucovina  Congresul General; în Transilvania  Adunarea Naþionalã. Mulþi elevi, bazîndu-se,
de altfel, pe fragmentele documentului, au rãspuns
greºit poporul român, fapt condiþionat de semantismul cuvîntului cine care este foarte larg (popor,
personalitate, organ politic). Mult mai reuºitã ar fi
fost întrebarea: Ce organe reprezentative au luat
decizia unirii....
Subiectul 8.8: Comparã Declaraþiile, atrãgînd
atenþia la cãile de realizare a Unirii din 1918. Deºi se
cerea evidenþierea particularitãþilor Unirii (necondiþionatã sau condiþionatã) accentul logic totuºi a fost
pus pe comparaþia Declaraþiilor. Varianta: Ce concluzii s-ar putea trage privind cãile de unire, în baza
comparaþiei documentelor? permite, din punctul
nostru de vedere, punerea în evidenþã a aptitudinilor
elevilor de a analiza documentele istorice.
Sarcina 8.9: Motiveazã enunþul Unirea este
speranþa eliberãrii noastre cu referire la Basarabia,
Bucovina, Transilvania. Autorii testului aºteptau o
argumentare vizînd trecutul istoric, cerinþã neclarã însã
elevilor. De aceea rãspunsurile au fost incomplete. O
formulare mai corectã ar fi fost urmãtoarea: Folosind
cunoºtinþele despre evenimentele sec. XIX, explicã
fraza Unirea este speranþa eliberãrii noastre cu
referire la Basarabia, Bucovina, Transilvania.
Sper cã aceste raþionamente vor fi utile tuturor
celor care doresc sã evalueze cunoºtinþele elevilor în
baza testelor, precum ºi autorilor.
Sã examinãm în continuare în ce mãsurã testul este
orientat spre determinarea aptitudinilor elevilor de a
gîndi analitic ºi sintetic, adicã la un nivel net superior
unei simple cunoaºteri sau reproduceri.
Primele ºapte subiecte: Uneºte printr-o linie
evenimentul cu data istoricã ce-i corespunde;
Încercuieºte litera ce corespunde rãspunsului co-
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rect; Citeºte afirmaþia. Dacã ea este justã, încercuieºte litera J. Dacã este falsã, încercuieºte litera F
ºi înlocuieºte cuvîntul subliniat cu un altul, transformînd aceastã afirmaþie în una justã; Completeazã
fiecare propoziþie cu un termen corespunzãtor,
selectîndu-l din cele propuse mai jos, solicitau
preponderent memorizarea, recunoaºterea ºi simpla
reproducere a cunoºtinþelor.
Subiectul 8, bazat pe lucrul cu trei fragmente
extrase din documente istorice, presupunea, în cazul
a 8 din 11 întrebãri, simpla înþelegere a textului,
reproducerea unor fraze separate. Doar întrebãrile:
8.8 Comparã Declaraþiile, atrãgînd atenþia la cãile
de realizare a Unirii din anul 1918; 8.10 În
Declaraþiile pentru Unire, România era consideratã
stat numai pentru români? Argumenteazã rãspunsul; 8.11 Expune-þi punctul de vedere despre
democratismul noului stat românesc. Menþioneazã
minimum trei argumente, necesitau o analizã profundã a documentelor propuse. Din pãcate, au lipsit
întrebãrile de interpretare, documentele selectate nu
includeau aprecieri distincte ale aceluiaºi eveniment
istoric ºi, respectiv, nu au favorizat o analizã mai
profundã.
Subiectul 9: Haºureazã pe hartã, în conformitate
cu semnele convenþionale, teritoriile pierdute de
România în 1940. Îndeplinirea acestei sarcini solicita,
în mare parte, doar memoria ºi, parþial, elemente de

analizã. Un subiect ce necesitã înþelegerea informaþiei,
conþinînd semne convenþionale în baza cãrora elevul
ar trebui sã tragã anumite concluzii, presupune un
nivel mai înalt de gîndire ºi aptitudini mai dezvoltate.
Subiectul propus ar fi fost mai creativ, dacã elevului
i se cerea sã elaboreze singur sistemul de semne
convenþionale. În acest caz, formularea ar fi putut fi
urmãtoarea: Marcheazã pe hartã teritoriile pierdute
de România în 1940, folosind semne convenþionale
elaborate de sine stãtãtor.
În concluzie, se poate menþiona cã 75% din
subiectele propuse verificã, mai întîi, memoria ºi, mai
puþin, alte procese de gîndire. Posibil, tocmai acesta
a fost scopul urmãrit de organizatorii testãrii naþionale
la istorie. Dar cît de utilã va fi informaþia obþinutã în
procesul de modernizare a învãþãmîntului? Va stimula
ea dorinþa profesorilor ºi elevilor de dezvoltare a
aptitudinilor? Studierea istoriei ºi cunoaºterea faptelor
istorice devin oare mai utile elevilor pentru viaþã?
Testarea naþionalã în clasa a IX-a a fost condiþionatã
de aspiraþia de a perfecþiona sistemul nostru de învãþãmînt, de a-l face mai eficient, mai modern, mai util. Nu
este de mirare cã testarea a cunoscut anumite carenþe.
Important este cã ºtim deja cum sã le evitãm. Pentru
analiza ºi planificarea unui nou pas în procesul de
modernizare a învãþãmîntului din Moldova, trebuie
luate în consideraþie toate opiniile, atît cele care mîngîie
auzul cît ºi cele mai puþin plãcute.

Anatol MOCRAC

Învãþãmîntul - domeniu prioritar
al vieþii sociale

Învãþãmîntul este un domeniu prioritar al vieþii
sociale, de care depinde formarea celui mai important
factor al naþiunii  omul.
Realitãþile economice, sociale ºi politice din þara
noastrã, tendinþa de aliniere la standardele internaþionale, necesitatea corelãrii reformei educaþionale
cu cea social-economicã implicã revizuirea structurilor ºi mecanismelor de funcþionare a sistemului
educaþional existent, implementarea unor metodologii
noi de organizare, dirijare, finanþare ºi evaluare a
învãþãmîntului.
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Reforma învãþãmîntului în Republica Moldova se
desfãºoarã deja de 10 ani ºi în aceastã situaþie ne
întrebãm: Cum se simte el, copilul, în aceste condiþii?
I se respectã drepturile? Ce trebuie sã întreprindem
pentru a îmbunãtãþi activitatea noastrã, a pedagogilor?
Republica Moldova a ratificat mai multe acte
normative internaþionale cu privire la drepturile
copilului ºi ale omului: Pactele juridice internaþionale
cu privire la Drepturile Omului, Convenþia ONU cu
privire la Drepturile Copilului, Convenþia asupra
protecþiei copilului ºi cooperãrii în materie de adopþie
internaþionalã, Convenþia asupra aspectelor civile ale
rãpirii internaþionale de copii etc. Cu regret, acestea
nu sînt asigurate pe deplin în statul nostru, lipsesc ºi
mecanismele de control.
Gradul de dezvoltare multilateralã a copilului
(fizicã, spiritualã, intelectualã) este în dependenþã
directã de ambianþa din familie, de nivelul de instruire
al pãrinþilor, de asigurarea condiþiilor optime pentru
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adaptarea ºi inserarea lui socialã, de cunoaºterea
drepturilor ºi obligaþiunilor sale etc.
Societatea noastrã înainteazã spre economia de piaþã.
În acest context menirea pedagogiei constã în instruirea
indivizilor în aºa mod, încît cunoºtinþele obþinute sã fie
funcþionale. Astfel, scopul de bazã al Departamentului
Educaþie, ªtiinþã, Tineret ºi Sport al Primãriei municipiului Chiºinãu este activitatea în direcþia democratizãrii
societãþii procesuluiu instructiv-educativ ºi formãrii
personalitãþii capabile sã se manifeste plenar ºi sã creeze
în condiþiile economiei de piaþã.
În municipiul Chiºinãu, concomitent cu instituþiile
de învãþãmînt preuniversitar cu programe de stat, mai
existã ºi unitãþi ºcolare cu programe de alternativã:
Academia copiilor (ªcoala viitorului), ªcoala Waldorf,
Liceul experimental de Creativitate ºi Inventicã Prometeu. Este implementat Programul Pas cu Pas ºi
Programul de educaþie timpurie individualizatã (PETI).
Dacã în trecut se discuta despre ºcolarizarea
copiilor de la 7 ani, astãzi, conform Legii învãþãmîntului, trebuie sã asigurãm obligatoriu pregãtirea
de ºcoalã a acestora de la vîrsta de 5 ani. Indicele de
instituþionalizare pe municipiu constituie 87%.
Analiza efectuatã relevã urmãtorul fapt: copiii ce nu
sînt instituþionalizaþi (13%) provin din familii dezavantajate economic.
Analiza cauzelor abandonului ºcolar, a situaþiei
familiilor care au copii cu tendinþa de a pãrãsi ºcoala
a determinat Primãria municipiului Chiºinãu sã gãseascã posibilitãþi materiale de a deschide în anul de
studii 2000-2001 încã douã instituþii pentru copiii
orfani ºi tutelaþi, pe lîngã cele trei existente.
Abandonul ºcolar constituie, de asemenea, ºi un
criteriu de apreciere a activitãþii ºcolii, respectãrii
particularitãþilor individuale ale copilului, stimulãrii
interesului pentru studii. Sondajele efectuate cu
participarea elevilor denotã faptul cã 74% din ei
frecventeazã ºcoala pentru a învãþa, 67% au încredere
deplinã în pedagogi, iar 6% acceptã metodele utilizate
de profesori în cadrul predãrii. Totodatã, 20%
considerã drept deficientã organizarea procesului
educaþional în ºcoli, iar 48% sînt de pãrerea cã relaþia
Elev-Profesor lasã de dorit.
Capacitatea de a fi creativ afecteazã bunãstarea
personalã ºi calitatea vieþii, influenþeazã modul în care
ne adaptãm la ritmul tot mai accelerat al schimbãrilor
sociale, economice ºi tehnologice. Profesorii sînt cei
care deþin rolul esenþial în dezvoltarea creativitãþii la elevi.
Abordînd conþinuturile, contextele, tipurile de
activitãþi, metodologiile aplicate, profesorii tind sã asigure
realizarea obiectivelor proiectate. Ei folosesc instruirea
reciprocã, autoinstruirea elevilor, activitãþi în grup;
îmbinã predarea cu modelarea, construcþia, algoritmul;
efectueazã cercetãri; colaboreazã cu elevii în rezolvarea
problemelor etc.

Graþie implementãrii curriculumului ºcolar, în
multe instituþii de învãþãmînt preuniversitar din
municipiu a sporit considerabil numãrul de profesori
care fixeazã ca obiective de bazã ale lecþiei activizarea
percepþiei ºi a atenþiei; formeazã elevilor abilitãþi de
gîndire criticã ºi comunicare, ceea ce le va facilita
încadrarea în mediul social.
Actualmente, e în plinã desfãºurare introducerea
în ºcoalã a manualelor noi conform curriculumului.
Avînd editate deja 50-60% din manualele proiectate,
ar fi oportun sã evaluãm calitatea acestora, pentru a
evita ulterior unele greºeli. Experþii menþioneazã cã
pe viitor concursurile manualelor este necesar sã fie
anunþate criteriile de calitate etc. Dispunem de multe
sugestii pe care le vom înainta Ministerului Învãþãmîntului pentru a îmbunãtãþi condiþiile de desfãºurare
a concursului.
S-a încheiat perioada tensionatã a examenelor de
BAC-2001. Iniþial, acesta pretindea sã fie mai obiectiv
ºi mai transparent decît în anii precedenþi, intenþii ce
au fost realizate, iar modificãrile introduse în Regulamentul de organizare ºi desfãºurare a examenelor de
bacalaureat s-au dovedit a fi relativ eficiente. S-a fãcut
un pas considerabil în aprecierea obiectivã a cunoºtinþelor elevilor, mizîndu-se pe conºtiinciozitatea ºi
onestitatea fiecãrui examinator. Schimbãrile din
Regulament au contribuit la evitarea unor probleme
legate de contestarea lucrãrilor, acestea, la solicitare,
fiind puse la dispoziþia elevului, iar notele  argumentate.
Activitãþile extraºcolare au ponderea lor în formarea personalitãþii elevilor. Numãrul de copii încadraþi în învãþãmîntul complementar din municipiu
sporeºte ºi la momentul actual constituie 32%.
Mãsurile extraºcolare sînt solicitate mai frecvent de
elevii claselor primare, deºi creºte interesul ºi celor
din ciclul gimnazial.
Printre problemele stringente ale societãþii noastre
se înscrie ºi formarea calitãþilor moral-spirituale.
Centrul ºtiinþifico-metodic municipal de educaþie
moral-spiritualã a elaborat concepþia disciplinei
ºcolare Arta de a deveni Om, aprobatã pentru implementare experimentalã de la 1 septembrie curent,
printr-o decizie a Colegiului Ministerului Învãþãmîntului. Lucrarea analizeazã motivele degenerãrii
moral-spirituale cu întregul ei spectru de aspecte
negative ºi propune conþinuturi noi, care ar putea
contribui substanþial la ameliorarea climatului moral
din societate. Concepþia este importantã prin faptul
cã are la bazã normele morale ale credinþei creºtine,
idealul social cu un conþinut spiritual ales.
Deocamdatã avem mai multe întrebãri decît
rãspunsuri. Ce trebuie sã facem? Cum putem îmbunãtãþi situaþia datã? Un sondaj realizat recent relevã cã
56% din elevi ar dori sã trãiascã în altã þarã! Aceasta
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e nota pe care ne-o pun copii nouã, maturilor.
Este cazul sã meditãm ºi sã gãsim soluþii pentru a le crea copiilor noºtri condiþii de viaþã ºi studii mai bune, pe
care le meritã din plin.

Maria VLEJU

Un viitor pentru fiecare

Un viitor pentru fiecare  sub acest generic
sugestiv ºi-a desfãºurat lucrãrile, la 3 iulie 2001,
Conferinþa cadrelor didactice din municipiul Chiºinãu,
care a plasat în centrul atenþiei Mãria sa Copilul 
Elevul ºcolii de azi ºi Omul zilei de mîine.
Am constatat cu tristeþe cã nu prea avem cu ce ne
lãuda la capitolul Copilãrie fericitã. În zilele noastre
nu e deloc uºor sã fii copil. E ºi mai greu sã te ºtii din
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categoria celor defavorizaþi, adicã sã n-ai pãrinþi ori
sã-i ai, dar care sã nu poatã sã-þi asigure o bucatã de
pîine sau, ºi mai tragic, sã nu le pese de tine.
Din multitudinea de cazuri din cîte au avut loc
într-o ºcoalã internat, îmi vine în memorie unul mai
proaspãt. La finele anului de învãþãmînt nu a fost
posibil ca toþi copiii din ºcoalã sã plece la tabãra de
odihnã. În momentul cînd am fost nevoiþi sã-i trimitem
pe unii dintre ei în familie, am vãzut lacrimi în ochii
lor. Erau gata sã accepte orice condiþie, numai sã nu
plece acasã, cãci ne spunea Clim S., elev în cl. a V-a,
maicã-mea bea, mã snopeºte în bãtãi ºi mã alungã în
stradã.
Astãzi nimeni nu mai neagã faptul cã vagabondajul
în rîndul minorilor este o problemã socialã gravã.
Acest fenomen poate fi diminuat doar prin lichidarea
cauzelor ce favorizeazã extinderea lui. Dintre cele mai
frecvente evidenþiem douã: starea materialã grea care
duce la degradarea moralã a familiei, adicã la indiferenþa
pãrinþilor faþã de copiii lor, ºi disocierea familialã ce
se caracterizeazã prin conflicte între pãrinþi sau între
pãrinþi ºi copii.
Ce se întîmplã cu un copil ajuns în stradã? În cel
mai bun caz, este reþinut de poliþie ºi internat la Centrul
de Triere a Minorilor unde, temporar, i se acordã ajutor
ºi protecþie. Pericolul cel mai mare însã constã în faptul
cã mulþi copii nimeresc în unele structuri criminale care
îi silesc sã cerºeascã, sã fure etc.
Este nevoie de mult timp, suflet ºi efort ca fetiþele
ºi bãieþeii din ºcolile internat sã fie reintegraþi în
societate.
Trebuie sã recunoaºtem cã legislaþia Republicii
Moldova trateazã doar parþial problemele copiilor.
Neglijarea minorilor nu este atestatã legal. Nu existã
instanþe capabile de a soluþiona cazurile de abuz asupra
copiilor. Ar fi oportun ca instituþiile guvernamentale sã
conlucreze mai activ cu UNICEF, cu organizaþiile
nonguvernamentale, axate pe problemele copiilor ºi
tinerilor, ºi sã aducã în deplinã concordanþã legile naþionale
cu prevederile Convenþiei Drepturilor Copilului.
Revenind la genericul Conferinþei cadrelor didactice din municipiul Chiºinãu Un viitor pentru
fiecare, dorim sã atenþionãm cã atît timp cît nevoile
copiilor vor fi doar în atenþia ºcolii ºi ale profesorului,
þara noastrã nu va avea viitor.
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neascã (încercare teoreticã), toate fiind apreciate
cu diplome de gradul I.
Consiliile de evaluare, avînd în componenþã cei mai
buni profesori din municipiu, au apreciat comunicãrile,
reuºind sã le încadreze în structura unor criterii
relevante. Elevii au demonstrat un nivel înalt de
originalitate, creativitate ºi o abordare ºtiinþificã a
temelor prezentate. În rezultat, diplome de gradul I au
obþinut 231 de elevi; diplome de gradul II  233 de elevi,
diplome de gradul III  239 de elevi, fiind menþionaþi,
în special, reprezentanþii ºcolilor nr. 38, 65, 20, 63, 18
ºi ai liceelor I. Creangã, N. Dadiani, D. Cantemir, D. Alighieri, Iu. Hasdeu, O. Ghibu,
Gaudeamus, N. Milescu Spãtarul, Gh. Asachi,
M. Eliade, ªtefan cel Mare, A. Puºkin,
P. Movilã.
În cadrul Conferinþei a fost organizatã ºi o
expoziþie a 45 de lucrãri de artizanat, tablouri ale
tinerilor artiºti plastici, executate de elevi ai
instituþiilor de învãþãmînt preuniversitar din municipiul Chiºinãu.
În fiecare an sporeºte considerabil cantitatea ºi
calitatea lucrãrilor prezentate la Conferinþa ºtiinþificã Muncã, talent, cutezanþã, fapt ce confirmã
cu certitudine cã în procesul de învãþãmînt are loc
acea transformare profundã care-l situeazã pe elev
tot mai mult în centrul procesului educaþional ºi cã
noi toþi sîntem în stare sã educãm talente care se
vor manifesta plenar în viitor.
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Un sistem educaþional constructiv realizeazã
axioma: elevul este subiectul acþiunii de formare
care constituie, de fapt, o autoformare permanentã.
Cadrele didactice din municipiul Chiºinãu le
oferã tuturor discipolilor o provocare pentru
angajarea în procesul de autoinstruire activã prin
intermediul Conferinþei Muncã, talent, cutezanþã
(ce-ºi desfãºoarã lucrãrile deja de 33 de ani în ultima duminicã a lunii aprilie), la care participã cei
mai activi subiecþi ai procesului educaþional  elevii
preocupaþi de munca de cercetare ºtiinþificã.
Conferinþa, ca formã activ-participativã de organizare a activitãþii elevilor, oferã variate oportunitãþi.
Elevii au posibilitatea sã-ºi testeze ideile în faþa unui
public receptiv ºi deschis spre colaborare. Chiar dacã
discuþiile asupra referatelor, prezentate în cîteva
ateliere, le relevã autorilor ºi unele deficienþe, acest
fapt nu-i descurajeazã, ci le faciliteazã investigaþiile
ºtiinþifice de viitor. Activitãþile din cadrul conferinþei
formeazã abilitãþi de muncã creativã deoarece, conform regulamentului de organizare ºi desfãºurare a
acesteia, temele abordate pot fi doar extinderi ale
curriculumurilor ºcolare. Valoarea sentimentului de
autor este extrem de importantã pentru motivaþia
elevilor în munca de investigaþie.
Conferinþa ºtiinþificã îi oferã fiecãrui participant
posibilitatea de autodepãºire ºi autoafirmare în
problemele care îl intereseazã, avînd un efect
cognitiv pozitiv. Comunicãrile, în majoritatea lor,
ies din limitele unui simplu referat, constituind
niºte tratãri teoretico-ºtiinþifice ºi studii bibliografice profunde.
Concurenþa la nivel aptitudinal ºi atitudinal
într-o structurã democraticã, unde esenþiale sînt
criteriile de interes ºtiinþific, ºi nu vîrsta, contribuie
la autorealizarea participanþilor  elevi din clasele
primare, gimnaziale, liceale.
La cea de a XXIII-a ediþie a Conferinþei au
participat 1341 de elevi de la instituþiile preuniversitare din municipiul Chiºinãu. Este cazul sã
remarcãm comunicarea ºtiinþificã Unele proprietãþi interesante ale elementelor chimice prezentatã
în limba englezã de Sergiu Ironov, elev în cl. a VI-a
a gimnaziului nr. 21 din or. Vadul-lui-Vodã. Alt
exemplu ar fi Sandu Cosmescu, elev în cl. a IX-a a
Liceului Prometeu, care a captat interesul asistenþei cu trei comunicãri ºtiinþifice: la filozofie 
Creºtinism, budism, islam (studiu comparativ),
la istoria universalã  Biblioteca din Alexandria,
la literatura românã  Avangarda literarã româ-

Valentina MIRON

Conferinþele ºtiinþifice
ale elevilor
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Învãþãtura
demnitate.

îi

conferã

omului
D.Diderot

Masa rotundã:O ºcoalã pentru toþi sau
o ºcoalã pentru fiecare?
(Experienþa societãþii daneze)
Au participat: Svetlana Beleaeva, Liceul Gaudeamus; Nina Bernaz, Liceul S. Haret; Sofia Bolduratu, Cancelaria
de Stat; Viorica Bolocan, Liceul M. Eliade; Iulia Caproº, C.E. PRO DIDACTICA; Ion Chelaru, Liceul V. Alecsandri,
Ungheni; Valentina Chicu, Institutul de ªtiinþe ale Educaþiei; Olga Cosovan, Universitatea Pedagogicã de Stat
I. Creangã; Nadia Cristea, revista Didactica Pro...; Otilia Dandara, Universitatea de Stat din Moldova; Rodica
David, C.E. PRO DIDACTICA; Violeta Dumitraºcu, C.E. PRO DIDACTICA; Gheorghe Gîrneþ, Ministerul
Învãþãmîntului; Viorica Goraº-Posticã, C.E. PRO DIDACTICA; Anatol Gremalschi, Institutul de Politici Publice;
Mariana Kiriakov, C.E. PRO DIDACTICA; Eugen Martin, Ministerul Culturii; Liliana Nicolaescu, C.E. PRO
DIDACTICA; Gabriel Palade, Colegiul Financiar-Bancar; Vlad Pâslaru, Institutul de ªtiinþe ale Educaþiei; Adela Scutaru,
Organizaþia obºteascã Junior Achievement Moldova; Victor Sînchetru, C.E. PRO DIDACTICA; Lilia Stârcea, C.E.
PRO DIDACTICA; Gheorghe ªalaru, C.E. PRO DIDACTICA; Dana Terzi, revista Didactica Pro...; Ilie Vancea,
Ministrul Învãþãmîntului; Mariana Vatamanu-Ciocanu, revista Didactica Pro....

L. Nicolaescu: Bine aþi venit la C.E. PRO DIDACTICA!
Mesele rotunde au devenit deja o tradiþie la noi. Dar discuþia de astãzi constituie un eveniment deosebit:
sîntem onoraþi de prezenþa dl Ilie Vancea, Ministrul Învãþãmîntului, cãruia îi mulþumim mult cã a acceptat invitaþia
noastrã. În urma celor patru vizite efectuate în Danemarca în cadrul unui proiect iniþiat de Mariana Kiriakov, la
care a contribuit ºi C.E. PRO DIDACTICA, participanþii au avut ocazia sã ia cunoºtinþã îndeaproape de sistemul
educaþional al acestei þãri. Ne-am întrunit aici în speranþa cã vom reuºi sã abordãm cele mai stringente ºi mai
viabile subiecte ale învãþãmîntului danez ºi ale celui din Republica Moldova, care ar putea sã intereseze specialiºtii
ºi publicul larg.
M. Kiriakov: Istoria colaborãrii noastre începe în 1998 prin Proiectul Modernizarea învãþãmîntului umanist
al Fundaþiei Soros. Am stabilit relaþii cu fundaþia similarã din Lituania, care ne-a facilitat legãtura cu Fundaþia
Danezã pentru Democraþie, aceasta fiind o structurã a Ministerului de Externe. În perioada 1999-2001, Danemarca
a fost vizitatã de 67 de specialiºti în domeniul educaþiei din Republica Moldova.
Programul proiectului prevedea informarea despre istoria þãrii, structura teritorial-administrativã, politica
promovatã de organele legislative, sistemul de învãþãmînt, diverse probleme sociale etc., precum ºi vizite la ºcoli,
grãdiniþe, colegii, universitãþi, ºcoli vocaþionale ºi pentru adulþi, aziluri de bãtrîni, întîlniri cu reprezentanþii
sindicatelor ºi ai poliþiei etc.
L. Nicolaescu: Grupurile care au beneficiat de invitaþie s-au întors cu multe impresii. Obiectivul prezentei
discuþii însã nu este atît împãrtãºirea entuziasmului pe care l-au avut, ci, mai curînd, evidenþierea acelor
particularitãþi ale învãþãmîntului danez pe care le-am putea promova ºi la noi. Gãsind modalitãþi, energie ºi
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resurse umane ce s-ar implica în proiectele de
implementare a noului, aceste experienþe ar avea un
impact benefic ºi asupra sistemului educaþional din
Republica Moldova. Esenþial este sã oferim informaþie care, chiar dacã nu dã soluþii pentru moment, ar
trezi interesul pentru un alt mod de a vedea lucrurile
ºi a le face.
I.Chelaru: Datoritã acestei vizite am ajuns la o
concluzie importantã pentru mine: multe lucruri
valabile pentru învãþãmîntul danez ar funcþiona perfect ºi la noi. Am putea soluþiona multiple probleme
ºi cu resurse minime. În Danemarca am vãzut manuale
care sînt în uz deja de un deceniu. Noi însã cheltuim
anual sume enorme pentru a le reedita. Cred cã
institutele de cercetãri sau grupurile de savanþi din
republicã ar putea elabora un manual pe care sã-l
utilizãm 5-10 ani.
Nu toate ºcolile îºi pot permite luxul de a procura
materialele ºi echipamentul necesar procesului de
instruire. De aceea, în fiecare regiune (Danemarca are
14 regiuni ºi douã municipalitãþi, iar populaþia þãrii
constituie 5,2 mln. locuitori) funcþioneazã Centre
Informaþionale pentru Pedagogi. Ele reprezintã niºte
cabinete metodice care dau în arendã utilaj tehnic ºi
materiale didactice, oferã consiliere psihopedagogicã,
organizeazã seminarii de familiarizare a profesorilor
cu metodele ºi tehnicile de predare-învãþare inovatoare,
cu experienþele colegilor etc. Bugetul unui astfel de
centru constituie 6 mln. coroane la care se pluseazã
încã 6 mln. obþinute în urma serviciilor prestate
ºcolilor. Dacã am deschide în fiecare judeþ din Moldova centre sau cabinete similare, dotate cu toate cele
necesare, profesorii noºtri ar avea de cîºtigat enorm.
Gh. ªalaru: Practic, dispunem de toate resursele:
specialiºti, programe, computere etc., pentru a crea
un asemenea sistem informativ; ceea ce ne lipseºte
este iniþiativa ºi dorinþa.
S. Beleaeva: Adevãrata democraþie înseamnã,
întîi de toate, responsabilitate ºi nivel înalt de
profesionalism. În Danemarca, un profesor este
instruit timp de 23 de ani (13 ani  ºcoala generalã ºi
10 ani  pregãtirea profesionalã, inclusiv 6 ani  cea
universitarã), iar formarea deprinderilor pedagogice
ºi iniþierea în utilizarea metodologiilor ºi tehnologiilor
educaþionale sînt realizate în cadrul unor seminarii
speciale. Aceste date vorbesc de la sine. Meritã toatã
atenþia ºi structura administrativã a sistemului
educaþional danez. La nivel de municipalitate activeazã
un organ de conducere ales de pãrinþi, care decide
politica educaþionalã a ºcolii unde urmeazã sã înveþe
copiii lor. Astfel, birocraþia este redusã la minimum.
În schimb, responsabilitatea profesorului ºi a directorului este foarte mare. Chiar dacã statul danez alocã
pentru învãþãmînt 40 % din buget, pãrinþii adunã ºi ei
fonduri pentru susþinerea acestuia, întrucît cu toþii

conºtientizeazã un adevãr: copiii bine educaþi ºi
instruiþi sînt viitorul societãþii.
G. Palade: Personal, am încercat sã democratizez
procesul de învãþãmînt în Colegiul Financiar-Bancar, în
primul rînd, prin înlãturarea autoritarismului unor
profesori. Sã nu negãm faptul cã în societatea noastrã
profesorul ºi elevul se aflã deocamdatã pe diferite pãrþi
ale baricadei. Am remarcat în Danemarca cã între ei existã un dialog permanent, o colaborare eficientã. Vã asigur
cã situaþia se va schimba în bine doar atunci cînd sistemul de învãþãmînt din republicã va respecta aceastã
condiþie.
Aº vrea sã menþionez, în mod special, atitudinea
faþã de ceea ce numim noi programe de studiu ºi
libertatea în activitatea educaþionalã a profesorilor.
Reformele din colegiul nostru, inclusiv trecerea la
formarea profesionalã a studenþilor în bazã de curricula, au fost iniþiate prin declarea prioritãþii principiului accesibilitãþii. Cu toate acestea, volumul de informaþii ºi sarcini rãmîne a fi mare ºi studentul nu este
întotdeauna în stare sã facã faþã acestor exigenþe.
Conceptul O ºcoala pentru fiecare presupune ca
profesorul sã descopere capacitãþile elevului ºi sã-l ajute
la realizarea potenþialului sãu. În opinia mea, aceasta
constituie chintesenþa sistemului educaþional danez.

O ªCOALÃ PENTRU TOÞI SAU O ªCOALÃ PENTRU FIECARE? (EXPERIENÞA SOCIETÃÞII DANEZE)

29

Didactica Pro..., Nr.4(8), anul 2001

EVENIMENTE C.E.P.D.

EVENIMENTE C.E.P.D.

I. Vancea: Sã ne imaginãm cã instituim în Moldova
sistemul de învãþãmînt danez chiar astãzi. Ce credeþi
cã s-ar întîmpla?
G. Palade: O copiere exactã a acestuia nu poate
fi realizatã, ºi nici nu este indicat. Experienþele unor
state trebuie bine examinate, adaptate specificului
sistemului nostru de învãþãmînt, mentalitãþii noastre
ºi abia dupã aceea implementate.
I. Vancea: Ministerul Învãþãmîntului din Danemarca îºi direcþioneazã activitatea punînd accentul pe
funcþiile de coordonare ºi consultanþã.
G. Palade: Pe cînd la noi persistã altã viziune:
Ministerul ºi-a pãstrat funcþiile de conducere ºi control.
A. Gremalschi: Dupã mine, caracteristica de bazã
a învãþãmîntului danez constã în faptul cã cei de vîrsta
ºcolarã nu sînt obligaþi sã-ºi facã studiile. Dar dacã nu
frecventeazã ºcoala, nu se pot afirma în plan socioprofesional. De aici ºi aspiraþia danezilor de a învãþa.
Modelul educaþional danez nu poate fi aplicat în
Republica Moldova, deoarece atitudinea societãþii
faþã de ºcoalã este cu totul diferitã. Ideea unanim
acceptatã în spaþiul nostru potrivit cãreia doar statul
trebuie sã-ºi asume toate responsabilitãþile pentru
funcþionarea ºcolii (organizare, finanþare, evaluare etc.)
este eronatã. Astfel, pãrinþii se absolvã de simþul de
rãspundere ºi obligaþia privind instruirea copiilor. Ei
nu asistã la lecþii, nu participã la întrunirea
comitetului pãrinþilor etc. În Danemarca profesorul
este angajat ºi destituit din funcþie anume de acest
comitet. Prin urmare, conexiunea ºcoalã-comunitate
este foarte puternicã.
S. Beleaeva: Discutînd despre problema perfecþionãrii cadrelor ºi a angajãrii prin concurs, aº vrea sã
îmi exprim nedumerirea: oare în statul nostru, în
pofida dificultãþilor existente, nu am putea gãsi soluþii
rezonabile pentru rezolvarea acestei probleme? Sã
modificãm legile astfel încît cei care nu-ºi exercitã
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adecvat funcþiile sã fie concediaþi.
I. Vancea: Consideraþi cã angajarea prin contract
ar funcþiona ºi la noi? Actualmente, în învãþãmînt avem
2000 de locuri vacante ºi, dupã pãrerea mea, dacã am
recurge la un asemenea tip de angajare, acest numãr
ar creºte.
G. Palade: Cel care vrea sã lucreze ca profesor,
o face pentru cã nu este încadrat în cîmpul muncii
sau pentru cã într-adevãr are vocaþie. Sistemul prin
contract trebuie introdus chiar cu riscul unor conflicte
generate de aceastã decizie.
A. Gremalschi: În primul rînd, este necesar sã
stabilim cine ºi cînd anunþã concursul. În al doilea rînd,
trebuie sã cheltuim raþional finanþele. În prezent directorul de ºcoalã nu gestioneazã banii. În al treilea rînd,
ºcoala trebuie sã re-devinã de facto persoanã juridicã.
I. Vancea: Conform Legii învãþãmîntului din Republica Moldova, ºcoala este persoanã juridicã, dar
directorul într-adevãr nu gestioneazã mijloacele
financiare. Care este situaþia la acest capitol în
Danemarca? ªcolile au posibilitatea sã-ºi constituie
un buget autonom?
Gh. Gîrneþ: În Danemarca, directorul primeºte
fonduri pentru un an de zile. Pentru a avea un venit,
el pune banii în circulaþie: ºcolile acordã credite
persoanelor fizice, întreprinderilor etc.
V. Pâslaru: Cred cã statul n-ar trebui înlãturat
completamente de la gestionarea fondurilor pentru
învãþãmînt, în special, într-o þarã sãracã. Problema este
ca banii alocaþi pentru învãþãmînt sã fie cheltuiþi cît
mai raþional. Actualmente, nu avem o doctrinã politicã
continuã a educaþiei. Se schimbã des guvernul ºi
parlamentul, fiecare putere nouã intervine cu modificãri conceptuale în învãþãmînt, deºi Concepþia dezvoltãrii învãþãmîntului în Republica Moldova a fost
aprobatã încã în 1994. Or, statul trebuie sã ºtie exact
ce doreºte sã obþinã prin învãþãmînt cel puþin de-a
lungul unei generaþii de elevi, adicã sã nu-ºi modifice
concepþia educaþionalã o datã cu fiecare schimbare de
guvern, ºi numai astfel va ºti cum sã gestioneze ºi banii
pe care îi alocã în acest domeniu.
I. Vancea: Unul din scopurile pe care le urmãrim
este descentralizarea ºcolii. Ea trebuie sã devinã
independentã, sã fie persoanã juridicã, sã aibã cont
bancar, iar directorul ºi corpul didactic  sã se bucure
de libertate în acþiuni. Aceºtia însã, în loc sã accepte
schimbarea, cer centralizarea salariilor, probabil,
pentru cã nu vor sã-ºi asume responsabilitatea.
Ne-am gîndit, cã ar fi mai bine sã funcþioneze un
sistem de salarizare diferenþiat, adicã salariile sã
varieze de la ºcoalã la ºcoalã.
N. Bernaz: Vorbind despre sistemul de evaluare,
trebuie sã recunosc cã am fost mult timp împotriva
aprecierii elevilor cu note pînã în cl. a IX-a. În
Danemarca, am înþeles esenþa politicii care exclude
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primul rînd, în detrimentul copiilor. În acelaºi timp,
utilizarea unui manual þine de pregãtirea profesorului,
de dezvoltarea lui continuã.
S. Bolduratu: Manualele de literaturã din
Danemarca sînt diferite de ale noastre. Ele reprezintã,
mai curînd, niºte culegeri de texte. Profesorul decide
ce fragmente urmeazã a fi studiate. La ore se lucreazã,
în special, în grupuri. Copii discutã între ei, profesorul
implicîndu-se doar pentru a-i stimula sã gîndeascã,
sã-ºi exprime opinia ºi sã ia atitudine faþã de cele
expuse de colegi. Astfel, elevii deprind arta comunicãrii. Într-o reformã trebuie sã pornim de la schimbarea mentalitãþii, în general, ºi de la schimbarea
mentalitãþii profesorilor, în particular.
O. Dandara: Învãþãmîntul nostru va avea de
cîºtigat dacã va acorda mai multã libertate de acþiune
celor implicaþi în proces.
Regulamentul ºcolar din Danemarca îi atribuie
profesorului dreptul de a elabora programe ºi materiale didactice în colaborare cu colegii ce predau aceeaºi
disciplinã. Aceastã stare de lucruri îi învaþã sã aibã ºi
anumite opþiuni în situaþia multitudinii de surse
didactico-metodice. Specificul activitãþii impune un
anumit grad de responsabilitate ºi o motivaþie pentru
învãþarea continuã.
Elevului i se atribuie libertatea de a alege tipul de
ºcoalã unde urmeazã sã înveþe ºi, în mare parte,
disciplinele ce le va studia. Oricare i-ar fi opþiunea,
are certitudinea cã se va integra în societate în funcþie
de capacitãþi, aspiraþii ºi posibilitãþi.
Pãrinþii îi pot sugera copilului tipul de ºcoalã,
influenþeazã substanþial angajarea profesorilor ºi a
administraþiei ºcolii, participã la rezolvarea problemelor instituþiei, aleg manualele ºi alte materiale
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notele pînã în cl. a VII-a. Copiii sînt liberi. Cine vrea 
învaþã, cine nu  rãmîne la nivelul iniþial. Dar danezul
vrea sã înveþe!
Gh. Gîrneþ: În timpul vizitei, am asistat la susþinerea unei teze semestriale. În salã erau 11 sau 14 elevi,
supervizaþi de ºase observatori. Într-un asemenea
cadru, evaluarea se desfãºoarã în mod obiectiv.
N. Bernaz: ªi manualele sînt concepute altfel:
conþin puþinã informaþie însã cuprind sarcini care
formeazã comportamente, competenþe pe niveluri.
Copilul ajunge la nivelul de care este capabil. Comisiile
de evaluare din Republica Moldova trebuie sã ia în
consideraþie ºi sã punã accentul pe elaborarea unui
manual funcþional care sã formeze o personalitate. În
Danemarca, selectarea manualelor de pe piaþã rãmîne
la latitudinea profesorilor ºi a elevilor.
V. Pâslaru: Trebuie sã existe cineva care ar putea,
ar ºti ce ºi cum sã cumpere. În cazul nostru nu este
vorba numai despre posibilitatea financiarã a pãrinþilor
de a procura manualul. Este necesar sã edificãm un astfel
de sistem de dezvoltare profesionalã continuã a cadrelor
didactice care sã le asigure acestora din urmã capacitatea de a face opþiune pentru un manual sau altul. Or,
piaþa de manuale nu înseamnã doar dreptul celor care
le elaboreazã de a propune manuale diferite, dar ºi
cultivarea unui utilizator capabil sã-l selecteze pe cel
mai potrivit pentru elevii din clasa în care predã.
V. Sînchetru: Multe lucruri ar putea fi revizuite
dacã problema evaluãrii ar fi pusã în capul mesei, aºa
cum se cuvine. Dacã vom evalua creativitatea elevului,
el va fi creativ. Profesorul ºtie cã Ministerul, în fond,
este orientat spre evaluarea pe conþinuturi. ªi atunci,
evaluarea pe obiective nu mai are rost. Aici vãd
legãtura directã cu manualul. Dacã acesta, constituind
instrumentul de bazã în realizarea orei, este axat pe
conþinuturi, profesorul nu poate miza decît pe ele.
De ce totuºi manualul este axat pe conþinuturi?
V. Goraº-Posticã: Mulþi autori de manuale au fost
nedreptãþiþi prin rezultatele concursurilor desfãºurate
în ultimii ani. Comisiile de evaluare au inclus deseori
persoane incompetente, chiar dacã au fost mulþi
profesori ºcolari, unii dintre ei nu erau în stare sã-ºi
onoreze obligaþia de expert. Or, a preda dupã un
manual ºi a-l evalua onest ºi profesionist, conform
unor criterii fixe, sînt lucruri diferite. Corupþia, din
pãcate, a afectat dureros calitatea unor manuale
recente. La acest capitol, comparaþia cu sistemul
educaþional danez nu rezistã. Transparenþa ºi responsabilitatea danezilor este proverbialã. Comisiile de
evaluare de la orice nivel sînt izolate ºi semneazã
contracte speciale prin care se confirmã responsabilitatea juridicã. Nerecunoaºterea oficialã a manualelor alternative ne aduce prejudiciu.
L. Nicolaescu: Vreau sã remarc cã imposibilitatea
de a avea o alternativã e o problemã gravã ºi vine, în
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didactice, în baza cãrora va fi instruit copilul.
Este o libertate a tuturor, plinã de responsabilitate,
ce determinã implicarea ºi realizarea la nivel maxim a
potenþialului individual.
I. Chelaru: Reforma ar trebui începutã, în opinia
mea, de la universitate ºi de la conducerea instituþiilor
de învãþãmînt. Sînt foarte mulþi directori conservatori
care nu doresc sã schimbe nimic.
S. Beleaeva: Nu numai ei, ci ºi alþi factori de
rãspundere. Ni se cere sã lucrãm ca pe vremuri.
Cadrele didactice nu pot activa ºi nu-ºi pot onora
obligaþiunile profesionale atunci cînd sînt supuse unor
verificãri dupã niºte criterii învechite ºi depãºite. Dacã
inspectorul face presiuni, profesorul stresat se va
întreba: Cum sã procedez?
A. Gremalschi: Sã nu idealizãm profesorii. Dacã
scoatem mecanismele de control ºi le dãm libertate,
distrugem sistemul de învãþãmînt. În Danemarca, la
fiecare sfîrºit de an profesorul este concediat ºi peste
varã îºi revede decizia de a-ºi înainta actele pentru
angajare. La noi însã pedagogul este protejat social.
Cît priveºte învãþãmîntul pedagogic din republicã,
universitãþile au alte prioritãþi decît cele pedagogice: ele
nu mai pregãtesc profesori de fizicã, de informaticã, de
românã, ci, respectiv, fizicieni, informaticieni, filologi.
Puþini dintre absolvenþii acestora devin profesori.
I. Vancea: Sînt de acord cu faptul cã dacã am aplica
astãzi modelul danez, am compromite sistemul de
învãþãmînt din Moldova. Totul depinde de mentalitatea
societãþii, de responsabilitatea de care nu dau dovadã încã
numeroase cadre didactice de la noi. Am activat mulþi
ani în calitate de profesor ºi cunosc bine problemele din
domeniu. Ne indignãm cã nu ne respectã societatea,
Parlamentul ºi Guvernul. Cum ar putea sã ne respecte
cineva, dacã nu ne respectãm noi înºine, pedagogii? Dacã
elevul, susþinînd bacalaureatul, este ajutat de profesor,
i se permite sau i se oferã sã copieze, absolvenþii anilor
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viitori vor ºti deja cum se desfãºoarã aceastã probã. Ei
nu vor mai face carte, nu vor mai da dovadã de
responsabilitate. Reforma din învãþãmînt nu va avea sorþi
de izbîndã pînã nu vor fi efectuate ºi schimbãrile sociale
necesare. Avem nevoie, în primul rînd, de stabilitate. No putem avea în situaþia în care, din 1997 pînã în 2001,
în învãþãmînt s-au schimbat cinci miniºtri. Dacã societatea e bolnavã, nu putem avea un învãþãmînt sãnãtos.
Consider cã aceasta e tragedia noastrã naþionalã.
V. Pâslaru: Societatea nu are atitudinea pe care ar
trebui s-o aibã faþã de învãþãmînt ºi educaþie. Respectiv,
societatea îºi deleagã în parlament oameni care nu au
atitudinea pe care o aºteptãm noi. Ce-i de fãcut în
aceastã situaþie? Cred cã noi, profesorii, trebuie sã ne
impunem. Existã un numãr mare de cadre didactice care,
cu adevãrat, vor sã realizeze o reformã. Trebuie sã avem
cît mai multã încredere în aceºtia, sã-i promovãm constant, limitîndu-le concomitent elanul conservatorilor
ºi al deþinãtorilor unei culturi pedagogice modeste.
V. Chicu: Recent, am participat cu dl Gh. ªalaru
la Lvov, la o Conferinþã Internaþionalã a Iniþiativelor
în Învãþãmînt, unde am fãcut cunoºtinþã cu Andrzej
Janowski, care a stat la temelia reformei educaþionale
poloneze. În timpul discuþiei am aflat cã aceasta a
demarat de la perfecþionarea managerilor ºcolari. Am
insistat sã ni se explice în ce constã aceastã strategie.
Programa de perfecþionare a managerilor nu prevede
familiarizarea cu curriculumul ºcolar sau cu arta
dirijãrii, ci cu subiecte care influenþeazã comportamentul omului. E vorba de un training de formare a
abilitãþilor. Schimbarea în Polonia a început de sus,
de la manageri, pe cînd la noi  de jos. Consider cã
Ministerul poate soluþiona aceastã problemã.
G. Palade: Este vorba nu doar despre actualii
manageri. Sînt manager ºcolar de 11 ani ºi conºtientizez faptul cã oricît de mult m-aº perfecþiona, nu voi
reuºi sã cuprind toate aspectele noii viziuni asupra
educaþiei. Ar fi cazul ca Ministerul sã înfiinþeze o
facultate de manageri ºcolari, oferindu-le o pregãtire
specialã. Trebuie elaborat ºi un mecanism de selectare
ºi formare a tinerilor pedagogi pentru ºcoala modernã.
I. Vancea: Nu vom avea manageri buni atîta timp
cît salariul va fi mic. Care este salariul mediu al
profesorului din Danemarca?
G. Palade: Acesta constituie aproximativ 2500
dolari SUA.
Gh. ªalaru: În judeþul Lãpuºna avem 29 de sate
(în Republica Moldova  270) fãrã ºcoli ºi peste 1000
de elevi care parcurg zilnic o distanþã de 3-18 km pentru
a ajunge la o ºcoalã din vecinãtate. Dacã Ministerul va
continua sã promoveze aceastã politicã, vom avea ºi
mai multe sate fãrã perspectivã, ºi mai mulþi copii în
afara ºcolii, iar ceea ce discutãm noi astãzi  O ºcoalã
pentru toþi sau o ºcoalã pentru fiecare  va rãmîne
doar un deziderat.
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eºti dator sã o respecþi în întregime, toate conþinuturile
indicate trebuie predate în mod obligatoriu, iar elevii 
sã le însuºeascã. Am introdus în curriculum în mod
intenþionat mai multe conþinuturi recomandate, astfel
încît autorii de manuale ºi profesorii sã beneficieze
de posibilitatea selectãrii ºi combinãrii unor conþinuturi adecvate clasei concrete de elevi. Curriculumul
este mereu supus perfecþionãrii. Datoritã retroacþiunii, profesorii ne oferã informaþia de care avem
nevoie pentru a adapta continuu conþinuturile la
nevoile ºi capacitãþile în devenire ale elevului.
Este important sã înþelegem un lucru: în învãþãmînt
reformele nu se realizeazã pe rînd, ci concomitent,
schimbãrile avînd loc în toate domeniile educaþiei.
Sincronizarea reformei învãþãmîntului este o strategie
de cea mai mare importanþã.
L. Nicolaescu: Deºi existã situaþii pe care nu le
putem soluþiona, totuºi ne putem impune viziunile
ºi poziþiile, ne putem face auziþi. Una dintre sarcinile
noastre este sã sensibilizãm opinia publicã, persoanele
de decizie ºi comunitatea asupra problemelor educaþiei. Sper ca aceastã discuþie sã serveascã drept imbold
pentru începutul unui dialog, iar fiecare dintre noi sã
vinã cu iniþiative. Doar astfel vom reuºi. Vã mulþumim
tuturor pentru participare.
Consemnare: Victor Koroli
29 iunie 2001, C.E. PRO DIDACTICA

Colecþia de carte Biblioteca Pro Didactica
s-a completat cu douã lucrãri, selectate în cadrul Concursului de materiale didactice suport în baza curriculumului de liceu:
1. Recomandãri practice pentru predare-învãþare-evaluare, colectiv de autori  formatori la
Centrul Educaþional PRO DIDACTICA. În lucrare
au fost valorificate materiale curriculare aplicate în
cadrul seminariilor de implementare a curriculumului
de liceu (august-noiembrie, 2000), la care au participat
circa 1000 de profesori ºi manageri ºcolari din toatã
republica.

Din cuprins:
 Nina Bernaz, Otilia Dandara, Repere conceptuale ale didacticii generale cu aplicare la procesul de
predareînvãþareevaluare la biologie
 Tatiana Cartaleanu, Olga Cosovan, Curriculumul de limba ºi literatura românã pentru clasa a XI-a:
sugestii de proiectare ºi evaluare
 Iurie Melinte, Perspectives curriculaires actuelles: la presse en classe
 Aglaida Bolboceanu, Viorica Cojocaru, Strategii de evaluare a performanþelor la psihologie
 Roman Copãceanu, Lidia Bezniþchi, Tehnologii de eficientizare a învãþãmîntului matematic în liceu
 Tatiana Iacubiþchi, Recomandãri metodice privind implementarea curriculumului de liceu la fizicã
 Silvia Lozovanu, Larisa Botezatu, Sugestii practice pentru realizarea demersului didactic la chimie în
clasa a XI-a
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Nu putem spera la o transformare a Moldovei
într-o Danemarcã, dar meritã sã testãm cel puþin unele
particularitãþi ale învãþãmîntului danez care este
pãtruns de responsabilitatea tuturor: elevi, profesori,
pãrinþi. Responsabilitatea constituie o valoare pe care
trebuie sã o promovãm ºi noi. Cînd începem: azi,
mîine sau peste 10-20 de ani?
Un alt principiu respectat este competitivitatea.
Acolo unde existã concurenþã, este apreciatã valoarea
ºi calitatea. Director de ºcoalã poate deveni numai cel
ce cîºtigã concursul.
V. Sînchetru: Un alt aspect al problemei ar fi
pregãtirea formatorilor. Consider cã Ministerul ar
putea dirija, studia, monitoriza serios procesul de
perfecþionare a cadrelor didactice.
S. Bolduratu: Profesorii danezi pot preda în cl.
I-IX cîte patru discipline, iar în treapta urmãtoare 
douã. Dacã lucrezi în patru domenii diferite, ai o altã
mentalitate ºi o experienþã mult mai vastã ºi bogatã.
Poate ar fi cazul, în acest sens, sã modificãm programele universitare de pregãtire a pedagogilor.
Gh. ªalaru: Aceasta ar fi o soluþie care ar permite
descãrcarea curriculumului.
V. Pâslaru: Tocmai prin asta se deosebeºte un
curriculum de o programã ºcolarã. O programã ºcolarã
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2. Experienþe pedagogice avansate la biologie ºi chimie, autori:
Rita Godoroja, profesoarã de chimie la Liceul Teoretic Alexei Mateevici din Cãuºeni, grad didactic superior;
Larisa Botezatu, profesoarã de chimie la Liceul Liviu Deleanu din Chiºinãu, grad didactic I;
Ana Ciobanu, profesoarã de biologie la ªcoala medie Cãpriana, judeþul Chiºinãu, grad didactic I.
Autorii abordeazã urmãtoarele probleme:
 Stimularea creativitãþii elevilor în procesul educaþional la chimie
 Experimentul chimic la tema Nemetalele în clasa a X-a de liceu ºi evaluarea deprinderilor experimentale
 Metode ºi tehnici interactive de predareînvãþareevaluare la chimie
 Probleme dificile la biologie: compartimentul Bazele geneticii.
Cãrþile pot fi cumpãrate în librãrii, cît ºi de la agenþii comerciali din centrele metodice judeþene.

ªcoala de varã-2001

Viorica Goraº-Posticã,
Coordonator Program Dezvoltare Curricularã

Mai întîi sã fii, apoi sã faci (sã înveþi pe alþii).
ªcolile de varã pentru formatorii Programelor Educaþionale
C.E.P.D. sînt o experienþã valoroasã ºi mult aºteptatã de fiecare
participant. Ele au devenit o frumoasã tradiþie, constituind unul
din elementele de culturã organizaþionalã a Centrului.
În perioada 3-7 iunie, la pensiunea Holercani, s-a
desfãºurat ªcoala de varã-2001, activitate care urmãreºte
realizarea unuia dintre obiectivele strategice ale Programelor
Educaþionale: dezvoltarea profesionalã continuã a formatorilor. Or, adevãratul tezaur al C.E.P.D. este ºi va fi Omul.
Formatorii sînt cei care ne oferã sprijinul în realizarea
MISIUNII de a deveni, prin servicii educaþionale de cea
mai înaltã calitate, o organizaþie-lider în promovarea
schimbãrilor de esenþã, menite sã contribuie la formarea
unor personalitãþi care împãrtãºesc valorile unei societãþi
deschise.
Activitatea s-a desfãºurat în trei ateliere, solicitate de
formatori în funcþie de nevoile lor de creºtere profesionalã:
Lecturã ºi Scriere pentru Dezvoltarea Gîndirii Critice (nivel
avansat), Didacticã Generalã (abordarea bazei conceptuale a
procesului educaþional din perspectiva diverselor teorii
educaþionale) ºi Psihologie (Managementul stresului).
Problemele discutate au dezvoltat ºi au fortificat
experienþa profesionalã a formatorilor prin obþinerea unor noi
achiziþii atît la capitolul informaþii cît ºi la cel al formãrii noilor
abilitãþi.
În cadrul ªcolii-2001 a avut loc ºi o întîlnire a formatorilor
cu specialiºtii principali ai Ministerului Învãþãmîntului, la care:
 s-au prezentat concluziile pe marginea evaluãrii sumative
în cadrul BAC-ului 2001
 s-au fãcut recomandãri pentru BAC-2002, probleme care
urmeazã a fi abordate în timpul seminariilor din toamnã,
organizate de C.E.P.D. în judeþe, cu genericul Recomandãri
practice pentru implementarea Curriculumului de liceu în
clasa a XII-a .
Violeta Dumitraºcu,
Coordonator Program
Perfecþionarea Cadrelor Didactice
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Obligaþia pentru toþi, dar în special pentru educatori, este cea de a
veghea asupra tineretului ºi a-l
conduce spre cãile pentru care e
destinat. În aceastã privinþã,
greºelile pe care le-am comite s-ar
rãzbuna.
C.Daicoviciu

Iulia IURCHEVICI

Recuperarea copiilor cu
deficienþe prin educaþia
integratã

Astãzi, cînd se pune problema reformei învãþãmîntului, se fac tot mai des vehiculaþi termenii:
educaþie integratã, ºcoli inclusive, copii cu
cerinþe educative speciale, integrare, normalizare. Ce presupun aceºti termeni, cum au evoluat?
Pentru prima datã principiul normalizãrii a
apãrut la sfîrºitul anilor 60 ai sec. XX ca un antipod
al altui principiu  cel al segregãrii. Segregarea s-a
manifestat de-a lungul istoriei prin izolarea persoanelor deficiente în instituþii specializate care aveau
menirea de a le ocroti, de fapt, însã se încerca
protejarea societãþii. Nu se ºtie cine a beneficiat mai
mult de pe urma acestei ocrotiri: persoanele în cauzã
ori societatea. Cert este faptul, cã toþi deficienþii erau
plasaþi într-o singurã categorie  persoane anormale,
adicã persoane ce deviau de la standardele normale.
Aceastã anormalitate avea o rezonanþã dublã: de
ostilitate, milã, respingere, pe de o parte, ºi, pe de
alta  ocrotire. Prin anii 50 ai secolului trecut miºcarea
segregaþionistã ia amploare ºi cunoaºte apogeul
dezvoltãrii sale. În acea perioadã a existat o adevã-
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ratã febrã segregaþionistã, sesizabilã prin numãrul
mare de instituþii speciale nou create ºi prin numãrul
mare de copii excluºi din mediile obiºnuite de viaþã ºi
educaþie (Vrãjmaº, T., 1996).
Concepþia segregãrii este susþinutã de urmãtoarele
argumente:
 omogenitatea grupurilor în clasele ºi ºcolile
speciale;
 numãrul redus de elevi din clasele speciale faþã
de cel din clasele obiºnuite;
 prezenþa personalului specializat care poate
rãspunde adecvat cerinþelor educaþionale ale
copiilor cu deficienþe;
 prezenþa conþinutului ºi tehnologiilor didactice
specializate, care oferã eficienþã activitãþii de
evaluare ºi recuperare a copiilor deficienþi;
 clasele obiºnuite nu asigurã un mediu adecvat
de învãþare ºi evaluare pentru copiii cu deficienþe;
 prezenþa acestor copii în clasele obiºnuite
perturbã activitatea grupului de copii normali.
Declaraþia Drepturilor Omului ºi recunoaºterea
drepturilor egale ale persoanelor handicapate cu
semenii lor a dus la apariþia principiului normalizãrii
atît de discutat astãzi.
Adepþii concepþiei integraþioniste supun criticii modelul instituþional existent. Întru susþinerea acestei concepþii, G.Stanvik (1991) aduce urmãtoarele argumente:
 drepturile civile  instituþiile speciale priveazã

deficienþii de aceste drepturi;
 calitatea vieþii  lipsirea unor persoane de
condiþii normale de viaþã;
 psihosocialul  absenþa unei stimulãri a satisfacerii nevoilor elementare ale omului ce nu pot
fi atinse în afara mediului obiºnuit de viaþã;
 controlul social  instituþiile sînt un instrument de control al populaþiei;
 eficienþa  instituþiile separate nu oferã o
educaþie adecvatã în comparaþie cu cele obiºnuite (sînt referiri importante ºi la eficienþa
economico-financiarã a instituþiilor separate).
Susþinãtorii sistemului bazat pe integrare aduc
argumente serioase ºi din punctul de vedere al formelor ºi metodelor de instruire a elevilor deficienþi.
Acestea au fost sintetizate de E.Verza (1992) astfel:
 programele ºi metodologiile aplicate în învãþãmîntul handicapaþilor conþine o variantã simplificatã a celor din învãþãmîntul obiºnuit;
 în activitatea cu persoanele cu handicap grav
nu este posibilã omogenizarea deplinã, datã
fiind diversitatea structurilor psihofizice ale
subiecþilor;
 datoritã unei solicitãri reduse, cadrele didactice
pierd, cu timpul, interesul pentru specialitatea
aleasã;
 prin includerea handicapaþilor în ºcolile
obiºnuite se ajunge mai uºor la înþelegerea lor
de cãtre persoanele normale, la acceptarea ºi
protejarea lor chiar în grupurile sociale obiºnuite.
Schimbarea atitudinii a fost determinatã ºi de
rezultatele numeroaselor cercetãri ce relevã cã, deºi
pentru dezvoltarea intelectualã nu se disting diferenþe
semnificative, între copiii integraþi în ºcoli obiºnuite
ºi cei din instituþiile speciale, avantajul copiilor
integraþi este mult mai mare în ceea ce priveºte
dezvoltarea socialã.
În plan ºtiinþific, schimbãrile de astãzi prevãd
deplasarea accentului de la diagnosticul predominant
medical la evaluarea multidisciplinarã ºi intervenþia
unei echipe multiprofesionale. Handicapul nu mai este
tratat ca o boalã, ci ca o diferenþã între oameni. Aceastã
reconsiderare a dus la apariþia conceptului educaþie
pentru toþi, care pune bazele unei noi abordãri în
educaþia copiilor cu cerinþe speciale ºi are tendinþa de
a reformula ºi de a schimba termenii fundamentali cu
care se opereazã în acest domeniu. Pe lîngã noþiunile
de incapacitate, deficienþã, handicap, semnificativ pentru schimbãrile de astãzi este ºi conceptul
de educaþie specialã, care are douã sensuri.
În sens restrîns, educaþia specialã este un model
de educaþie specializatã pentru persoane cu deficienþe.
Definitã astfel, ea se suprapune parþial cu învãþãmîntul special care semnificã educaþia ºcolarã a

copiilor cu deficienþe realizatã în cadrul unor instituþii
ºcolare speciale, de regulã, separate de celelalte unitãþi
de instruire.
În sens larg, se are în vedere un anumit tip de
educaþie, adaptatã ºi destinatã persoanelor care nu
reuºesc (sau este puþin probabil cã vor reuºi) sã
atingã în cadrul învãþãmîntului obiºnuit  temporar
sau pe toatã durata ºcolarizãrii  nivelul educativ ºi
social corespunzãtor vîrstei (Muºu, I., 1996). Conform acestei definiþii, educaþia specialã este o formã
de intervenþie educaþionalã cu o sferã largã de activitate
ce se adreseazã nu numai copiilor cu deficienþe, dar
se extinde asupra tuturor celor care întîmpinã anumite
probleme de învãþare, devenind astfel un atribut ºi al
ºcolii obiºnuite, întrucît fiecare copil se poate
confrunta, la o anumitã etapã a ºcolarizãrii, cu
dificultãþi.
Tot mai des este utilizat termenul cerinþe educative speciale sau copii cu cerinþe educative speciale
(CES) care desemneazã acele cerinþe faþã de educaþie
care sînt suplimentare, dar ºi complimentare obiectivelor generale ale educaþiei pentru un copil (Vrãjmaº, E.; Vrãjmaº, T., 1993). Fãrã a lua în considerare
aceste cerinþe, subliniazã autorii, nu se poate atinge
scopul educaþiei pentru toþi, întrucît fiecare copil este
o individualitate ºi prezintã relaþii particulare cu
mediul, ceea ce implicã o abordare personalã.
Necesitãþile copiilor deficienþi în creºtere ºi
dezvoltare sînt aceleaºi ca ºi ale semenilor lor: nevoia
de stimulare a încrederii în sine, de afecþiune etc. Pe
lîngã acestea, cei cu probleme mai au ºi necesitãþi
particulare, individualizate, determinate de tipul ºi
gradul de deficienþã. Conceptul cerinþe educative
speciale tinde spre depãºirea separãrii copiilor pe
categorii de deficienþe printr-o abordare non-categorialã a tuturor copiilor ºi cuprinde spectrul larg al
problemelor speciale în educaþie, de la deficienþele
profunde la dificultãþile uºoare de învãþare.
Alternativa conceptului cerinþe educative speciale este sintagma cerinþe/nevoi speciale care îi
include, pe lîngã copiii cu deficienþe sau tulburãri de
învãþare, ºi pe cei din familii ºi medii sociale defavorizate, delicvenþi, uneori ºi copiii din anumite
grupuri etnice.
Paradigma educaþiei integrate a cunoscut mai multe
definiþii. Vom aminti aici de cea a lui Forest Pea Poin
(1992) în care educaþia integratã este vãzutã ca o
coexistenþã dintre copilul normal ºi cel cu dezabilitãþi,
ca un concept ce trateazã copiii cu deficienþe prin
prisma diferenþei ºi care pune accent pe diversitatea
formelor de integrare.
Realizarea obiectivelor educaþiei pentru toþi este
concretizatã în paradigma ºcolii inclusive care relevã
extinderea scopului ºcolii obiºnuite astfel încît
aceasta sã poatã cuprinde o mare diversitate de copii
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(Clarc Dyson, Mill Ward, 1995). Concepþia datã
presupune cã nu este suficient sã susþinem copilul cu
CES pentru a putea rãspunde cerinþelor ºcolii, ci este
necesar sã introducem schimbãri în sistemul de
predare, în relaþiile dintre elevi, dintre elevi ºi
profesori, în curriculum, pentru ca, în final, ºcoala sã
realizeze principiul educaþie pentru toþi.
Una din tendinþele ºcolii inclusive este sprijinul
acordat pentru menþinerea copilului cu CES în familie,
ceea ce i-ar permite acestuia sã frecventeze ºcoala pe
care o frecventeazã fraþii ºi surorile lui ºi ar face mult mai
accesibilã relaþia ºcoalã-familie. Aceastã tendinþã poate
fi realizatã prin aplicarea principiului normalizãrii, care
presupune facilitarea accesului persoanelor cu nevoi
speciale (cu deficienþe) la moduri ºi condiþii de existenþã

cotidianã cît mai apropiatã de circumstanþele normale ºi
de stilul de viaþã al societãþii cãreia îi aparþin (Preda, V.,
2000). Realizarea acestui principiu permite societãþii sã
cunoascã ºi sã respecte handicapaþii, astfel normalizarea
reprezintã scopul general al activitãþii de recuperare.
Procesul de integrare a copiilor cu deficienþe este
pluriaspectual ºi depinde de un spectru larg de factori
biologici, sociali, economici, politici etc., care nu
funcþioneazã în mod independent, ci doar în interacþiune.
Schema de mai jos reprezintã sistemul de factori
ce determinã procesul de integrare a copiilor cu CES.
Dupã pãrerea autorilor, prioritatea factorilor este
dictatã de valoarea influenþei lor. În funcþie de aceastã
condiþie, ierarhia factorilor este urmãtoarea:
 sistemul de profilaxie;

Factorii ce asigurã integrarea persoanelor cu cerinþe speciale (dupã N.Bucun, D.Gânu, S.Gonciaruc º.a., 1998)
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 sistemul de diagnosticare;
 sistemul legislativ;
 sistemul de formare a opiniei publice;
 institutul familiei;
 sistemul de prognozare;
 sistemul de învãþãmînt general;
 serviciul de dezvoltare ºi corecþie precoce etc.
În învãþãmînt, integrarea se referã la asigurarea
serviciilor pentru o educaþie specialã în cadrul ºcolii
obiºnuite. Aceastã formã de integrare este esenþialã
pentru continuarea procesului la nivel profesional ºi
social.
În þãrile dezvoltate integrarea ºcolarã a copiilor cu
cerinþe educative speciale cunoaºte o experienþã de
peste 30 de ani, rãstimp în care au fost create mai
multe modele de integrare  de la integrarea parþialã
pînã la cea totalã.
În ceea ce priveºte sistemul educaþional din þara
noastrã, acesta, la etapa datã, nu este pregãtit pentru
realizarea integrãrii, întrucît condiþiile socioeconomice
existente nu permit, deocamdatã, acceptarea copiilor
cu deficienþe ca membri deplini ai societãþii. ªcoala
nu dispune de condiþii materiale ºi spirituale obligatorii
educaþiei integrate; nu este dotatã cu echipament special ºi mijloace tehnice necesare pentru activitãþile de
recuperare; duce lipsã de specialiºti calificaþi în
domeniul psihopedagogiei speciale ºi de programe de
corecþie. Cu toate acestea, nu sînt rare cazurile cînd
copiii cu deficienþe frecventeazã ºcolile de culturã
generalã. Cauzele acestui fenomen rezidã în lipsa
instituþiilor speciale, nedorinþa pãrinþilor de a-ºi instrui
copilul într-o ºcoalã specialã. Perioada de tranziþie
prin care trece þara a condus la o integrare în sens
invers, adicã mulþi copii cu o dezvoltare fizicã ºi
psihicã normalã sînt integraþi în sistemul educaþional
special. Conform unui studiu efectuat de UNICEF
integrarea datã se datoreºte: problemelor materiale
ale familiei (sãrãcia); condiþiilor precare de trai, ºomajului (emigrarea în cãutarea lucrului, îndeosebi,
mamele); familiilor vulnerabile, incomplete.
Nu existã o statisticã care ar atesta numãrul
copiilor cu deficienþe ce frecventeazã ºcolile de masã,
dar este cert faptul cã aceºtia nu beneficiazã de un
suport psihopedagogic necesar.
Integrarea necesitã timp ºi trebuie realizatã gradual,
þinîndu-se cont de condiþiile specifice ºi tradiþiile din
domeniul educaþiei speciale, precum ºi de conceperea
ºtiinþificã a unor modele de organizare a învãþãmîntului
integrat.
În plan mondial, cele mai rãspîndite modele de
integrare, aºa cum au fost sintetizate de Stive McCall
în 1990 (dupã D.V.Popovici), sînt:
 modelul cooperãrii ºcolii speciale cu ºcoala
obiºnuitã;
 modelul bazat pe organizarea unei clase

speciale pentru deficienþii mintali în ºcoala
obiºnuitã;
 modelul fundamentat pe utilizarea unei sãli de
instruire ºi resurse în cadrul ºcolii obiºnuite;
 modelul bazat pe profesorul itinerant, specialist în activitatea cu copiii deficienþi;
 modelul comun, bazat pe profesorul itinerant
care deserveºte toþi copiii deficienþi mintal
dintr-o anumitã zonã geograficã.
1. Cooperarea ºcolii speciale cu ºcoala obiºnuitã
În cadrul acestui model ºcoala specialã ia iniþiativa
în promovarea integrãrii, stabilind legãturi cu ºcoala
din vecinãtate. Pentru început, cooperarea presupune
un schimb de vizite între elevii celor douã ºcoli. În
momentul în care legãturile sînt bine stabilite, copiii
deficienþi vor asista la o parte din ore sau la toate orele
din cadrul ºcolii obiºnuite.
Profesorii ºcolii speciale îi vor ajuta pe copiii
deficienþi integraþi ºi cadrele didactice din ºcoala
obiºnuitã, adaptînd materialele didactice, predînd
alãturi de colegii lor în ºcoala obiºnuitã ºi oferindu-le
sugestii atunci cînd aceºtia întîmpinã greutãþi în
procesul de instruire a elevilor deficienþi. Copiii
deficienþi pot beneficia de o programã mult mai
diversificatã ºi de o socializare mult mai largã.
Pentru eficienþa acestui model este necesarã colaborarea ºi pregãtirea minuþioasã a pãrþilor implicate.
2. Modelul bazat pe organizarea unei clase
speciale în ºcoala obiºnuitã
Copiii sînt înscriºi în aceastã ºcoalã, iar psihopedagogul angajat în acest scop rãspunde de instruirea
ºi educaþia lor. Este un model rãspîndit în special în
þãrile ex-sovietice. În clasele respective pot fi incluºi
copiii cu deficienþe mintale, cu reþinere în dezvoltarea
psihicã, copii ce fac parte din grupul de risc (cu
tulburãri de învãþare ºi comportamentale).
3. Modelul bazat pe folosirea unei sãli de
instruire ºi pe resurse
Acest model prevede destinarea unui cabinet din
cadrul ºcolii obiºnuite activitãþilor de susþinere ºi
recuperare a copiilor deficienþi. Copilul deficient este
înscris într-o clasã obiºnuitã, profesorul fiind responsabil de el. Acesta frecventeazã cabinetul psihopedagogului pentru sfaturi, instrucþiuni etc.
Profesorul-specialist este, de cele mai multe ori,
angajatul ºcolii obiºnuite. El poate preda alãturi de
profesorul clasei, îndrumîndu-l ºi acordînd sprijin
copiilor deficienþi.
Modelul dat, precum ºi cel descris anterior, asigurã
familiilor ºi comunitãþii siguranþa traiului ºi creºterii
copiilor. Ambele sisteme le acordã ajutor imediat,
individual ºi specializat; le oferã posibilitatea de a
învãþa de la copiii normali modul de a se comporta în
medii sociale obiºnuite.
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e) gradul de deschidere între cadrele didactice,
copii ºi pãrinþi este relativ ridicat, iar restricþiile prevãzute de curriculum sînt mai mici.
Intervenþia precoce duce la creºterea numãrului de
copii deficienþi în ºcolile obiºnuite. Experienþa þãrilor
în care funcþioneazã ºcoli inclusive demonstreazã
posibilitatea includerii tuturor copiilor cu deficienþe
din comunitate într-un program educaþional special.
Pentru a ajunge la un astfel de nivel de integrare în
þara noastrã este nevoie, mai întîi de toate, de schimbarea radicalã a atitudinii societãþii faþã de persoanele
cu deficienþe, de elaborare a unui cadru legislativ ºi
organizatoric adecvat. Integrarea presupune ºi
ajustarea ambelor sisteme de învãþãmînt, atît cel special cît ºi cel obiºnuit, la necesitãþile elevilor, în vederea
construirii unei ºcoli unice pentru toþi copiii indiferent
de specificul cerinþelor educaþionale pe care aceºtia le
prezintã.
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4. Modelul bazat pe profesorul itinerant
Acest model prevede înscrierea copilului deficient
într-o clasã obiºnuitã a ºcolii din imediatã vecinãtate
a domiciliului acestuia. Copilul este instruit de
profesorul clasei ºi susþinut de profesorul itinerant,
angajat de autoritãþile locale din învãþãmînt. În acest
sistem, copilul este, de obicei, singurul deficient din
ºcoalã. În mod ideal, el participã la toate orele, iar
profesorul itinerant îi acordã sprijinul ºi utilajul special de care are nevoie.
5. Modelul comun
În cadrul acestui model profesorul itinerant este
responsabil de toþi copiii deficienþi mintal dintr-o zonã.
Serviciul dat îºi propune susþinerea copilului ºi a
familiei din momentul depistãrii deficienþei acestuia.
Profesorul itinerant va lucra mai întîi cu pãrinþii,
oferindu-le informaþii cu privire la nevoile speciale ale
copilului. Pe mãsurã ce el creºte, va ajuta familia sã
aleagã ºcoala adecvatã ºi va acorda sfaturi utile
educatorilor ºi profesorilor din instituþiile respective.
Dacã pãrinþii aleg o ºcoalã localã, pentru copii normali,
atunci profesorul-specialist îi acordã copilului ajutor
pe parcursul ºcolarizãrii pînã la etapa învãþãmîntului
superior. Frecvenþa vizitelor profesorului itinerant
variazã în funcþie de nevoile copilului, de la una în
trimestru la 3-4 pe sãptãmînã.
Dupã cum rezultã din cele prezentate mai sus,
sistemul educaþional special nu poate fi eliminat din
structura învãþãmîntului. Aºa cum este prevãzut ºi în
Declaraþia de la Salamanca (1994), ºcolile speciale
pot constitui resurse pentru ºcolile inclusive ºi
servesc ca centre de instruire ºi resurse de personal
pentru ºcolile obiºnuite.
Educaþia pentru toþi presupune integrarea
copiilor deficienþi nu doar la nivel ºcolar, ci ºi la nivel
preºcolar ºi postºcolar. De o importanþã majorã este
depistarea ºi intervenþia precoce, deoarece acestea
sporesc eficienþa în reabilitarea ºi integrarea în
comunitate a copiilor la vîrste mici. Aceasta se
argumenteazã prin faptul cã:
a) diferenþa dintre copiii obiºnuiþi ºi cei cu deficienþe la vîrste mici este mai puþin observabilã,
ea devenind mai evidentã pe mãsura înaintãrii
în vîrstã;
b) ºansele de integrare sînt mult mai mari atunci
cînd copiii cu deficienþe au acces la învãþãmîntul
preºcolar alãturi de ceilalþi copii;
c) reacþiile de respingere a hipertutelãrii sînt mai
uºor de corijat pînã la vîrsta de 7 ani;
d) copiii normali se obiºnuiesc de mici cu cei
deficienþi, tratîndu-i fãrã suspiciune;

EX CATHEDRA

Pavel CERBUªCÃ

Afirmarea de sine a elevului
într-un cîmp de valori

Dacã copiii ar creºte mai departe aºa cum se
aratã (la început), am avea numai genii.
/J. W. GOETHE/
Timp îndelungat conceptul de educaþie a fost
pãtruns nu de ideea de libertate, ci de necesitate; nu de
cerinþele individului, ci doar de cele ale societãþii. Se ºtie
însã cã un spirit liber ar trebui sã acþioneze din propriul
imbold, pe care-l alege din totalitatea ideilor sale. Prin
libertate se educã stãpînirea de sine ºi activismul,
ambele determinate de propria conºtiinþã.
Societatea în care trãim înainteazã cerinþe deosebite
faþã de personalitatea elevului. Pentru a le realiza, este
nevoie de un învãþãmînt formativ ºi, în acest context,
curriculumul, conceput ca un parcurs pentru viaþã
al educabililor, trebuie sã asigure dezvoltarea unei
personalitãþi deschise, flexibile ºi creatoare de valori.
Curriculumul are un caracter formativ, importante
fiind nu doar conþinuturile în sine, ci ºi aspectele formative ale învãþãrii, materializate în capacitãþi ºi
atitudini, deoarece acestea sînt componentele unei personalitãþi viabile, capabile sã înfãptuiascã schimbãri.
Orice personalitate, prin dinamismul de care
dispune, tinde sã-ºi gãseascã un loc cît mai adecvat în
societate ºi un echilibru psihologic. Aceasta însã nu
se realizeazã de la sine, ci prin autoorganizare ºi activism într-un cîmp axiologic.
Analizînd procesul de formare a orientãrilor
valorice ale elevului, menþionãm principiul activizãrii
sub cele douã aspecte ale lui: intern ºi extern.
Activitatea internã este legatã de sursele lãuntrice
ale autodezvoltãrii, autoafirmãrii ºi autorealizãrii.
Anume ea contribuie la formarea individualitãþii
omului, datoritã cãreia are loc trecerea socialului în
individual ºi invers. Cea externã este conceputã, în
acest context, ca afirmare a mecanismelor emoþionalvolitive ºi este realizatã pe calea construcþiei programului de activizare ºi afirmare a personalitãþii.
Activitatea internã ºi cea externã constituie un tot
întreg, iar armonia dintre ele asigurã formarea unei
personalitãþi axiologice.
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Subiectul a fost profund studiat de mulþi savanþi.
J.Piaget afirma cã omul trãieºte, ia atitudine, activeazã
într-o multitudine de valori, pe care le ierarhizeazã ºi
astfel, prin opþiuni ce depãºesc permanent actualul nivel,
atribuie un sens existenþei sale. Comenius considera cã
dacã omul este o fiinþã eminamente culturalã, educaþia
este definitã drept proces de transmitere a culturii, iar
pedagogia  ca o ºtiinþã a culturii.
ªi în concepþia altor savanþi, de exemplu E.
Landau (Psihologia creativitãþii), G.W. Allport
(Structura ºi dezvoltarea personalitãþii), E. Fischhein
(Arta de a gîndi), A. Alferd (Cunoaºterea omului),
N. Pîrvu (Drumul spre personalitate) º.a. este
dezvoltatã ideea cã în educaþie totul trebuie sã
porneascã de la elev, de la necesitãþile ºi aspiraþiile
lui, iar în funcþie de aceasta sã fie organizat procesul
de cunoaºtere ºi formare. În lucrãrile acestor savanþi
sînt relevate douã direcþii majore ale dezvoltãrii
personalitãþii în contextul valorilor:
a) lãrgirea permanentã a orizontului cultural, prin
asimilarea continuã de valori (ºtiinþifice, filozofice, etice, estetice, politice, religioase etc.);
b) participarea activã creatoare a indivizilor la
procesele ºi fenomenele culturale, prin dezvoltarea capacitãþilor inovatoare ºi a competenþelor.
Aceste direcþii presupun o interdependenþã,
vizînd, în fond, douã dimensiuni esenþiale ale personalitãþii: cunoaºterea de sine ºi creaþia, ambele
comportînd o tendinþã de unificare axiologicã.
Cunoaºterea de sine este un proces de duratã,
considerat neîncheiat, pentru cã însãºi dezvoltarea
este un proces continuu. Afirmarea de sine este
manifestarea iniþiativei ºi spiritului de independenþã,
responsabilitate, autodepãºire ºi autonomie, autocontrol ºi autoapreciere. Caracterul negativ al acesteia
este nonconformismul, rezistenþa la normele de
activitate ºi disciplinã, obstinaþia, aroganþa etc.
Orientarea valoricã a personalitãþii înseamnã
dezvoltarea conºtiinþei de sine, afirmarea propriei
personalitãþi ºi integrarea treptatã în valorile vieþii. Ca
rezultat al interacþiunii cu pedagogii, cu pãrinþii ºi
prietenii, copiii cuceresc autonomia ºi afirmarea de
sine. De aceea prin formarea unor orientãri valorice
pot fi prevenite ºi chiar înlãturate fenomene negative
ale afirmãrii de sine, tinerii fiind antrenaþi ca
parteneri loiali, ca subiecþi ai educaþiei.
La începutul secolului XXI, societatea democraticã manifestã un interes deosebit pentru cunoaºterea
profundã a personalitãþii copilului ºi îndrumarea

acestuia în funcþie de aspiraþiile interioare ºi potenþialul
lui. Experienþa mondialã este elucidatã în raporturile
anuale despre învãþãmînt ale UNESCO, ale Biroului
Internaþional al Educaþiei, ale Adunãrii Generale a
ONU, ale altor organizaþii internaþionale ºi au ca bazã
strategicã în activitatea sa reprezentanþii multor
curente pedagogice.
În ultimul timp, mulþi profesori sînt de pãrerea cã
organizeazã procesul educaþional din perspectivele
cerinþelor curriculare. Ei formuleazã cu precauþie
obiectivele operaþionale ale activitãþii, utilizînd verbe
de acþiune; proiecteazã lucrul la clasã în perechi ºi în
grupuri, realizeazã împreunã cu elevii postere; îi
ghideazã la elaborarea proiectelor, portofoliilor etc.
Utilizînd la lecþii sau în afara orelor de curs termeni
mai moderni, folosind preponderent tehnici cu caracter interactiv, putem oare susþine cu certitudine cã
profesorii îºi orienteazã activitatea spre elev ºi
aspiraþiile lui interioare? Rãspunsul ar fi afirmativ,
dar analizînd lucrurile cu atenþie, vom avea rezerve.
De ce?
Deseori cadrele didactice bune selecteazã conþinuturile, chiar le prelucreazã ºi îi conving pe elevi sã
urmeze aceste modele eficiente, preferînd ca
educabilii sã repete sau reproducã sîrguincios materialul propus, fapt ce determinã, în ultimã instanþã,
comportamentul ºi atitudinile acestora, ceea ce
seamãnã mult cu activitatea tradiþionalã din pedagogie,
unde accentul se punea pe acþiunile profesorului care
formeazã ºi dezvoltã personalitatea elevului.
Elevul însã are nevoie sã se manifeste conform
cerinþelor interioare, sã poatã alege, sã afle singur
ce este interesant ºi util pentru el, aplicînd activitãþile în mod independent ori în colaborare cu
semenii sãi. Aceastã abordare scoate în evidenþã
studierea mai minuþioasã a procesului intern, centrat
pe obiective ºi pe elevul activ ºi responsabil de
acþiunile sale.
În ultimã instanþã, nici o metodã, oricît de modernã
ar fi ea, nu are impact asupra elevului dacã el este
pasiv. Activizarea acestuia rezultã tocmai din aportul
lui constructiv la procesul propriei formãri. De aceea
utilizarea corectã a diferitelor metode contribuie la
stabilirea unui echilibru între acþiunile exterioare ºi
aspiraþiile interioare ale subiectului, ceea ce dã sens
activitãþilor de învãþare.
În procesul învãþãrii elevul descoperã valorile
materiale ºi spirituale, încercînd sã le asimileze, iar
preferinþele pentru artã, literaturã, istorie, ºtiinþã sau
tehnicã, contribuie la formarea orientãrilor lui valorice.
În cadrul unui chestionar adresat celor implicaþi
nemijlocit în procesul educaþional, la întrebarea: Care
ar fi rolul elevului ºi cel al profesorului în organizarea
ºi desfãºurarea procesului educaþional? aceºtia au
menþionat:

Din rãspunsurile elevilor cl. a XII-a a Liceului
Teoretic Gaudeamus:
 eforturile celor maturi sînt mai eficiente atunci
cînd pornesc de la interesele ºi nevoile oamenilor (Silvia Gonciar);
 doar individul trebuie sã-ºi asume responsabilitatea de a-ºi orienta ºi monitoriza schimbarea (Sergiu Stãviþã);
 individul are nevoie de condiþii optime de
creativitate, în rezultatul cãrora omul se
perfecþioneazã pe sine, astfel schimbîndu-se
ºi lumea (Denis Iaþco);
 simþim permanent nevoia de a activa în baza
unui sistem de autoorganizare, creat de noi,
ºi nu impus de cineva (Maxim Sîrbu);
 elevul trebuie obiºnuit sã înveþe în mod independent ºi tratat ca propriul sãu educator
(Otilia Popovici);
 elevul trebuie învãþat sã activeze conform
propriului sistem de valori (Tatiana Iurcu).
Din rãspunsurile profesorilor:
 sistemul de organizare ºi activizare a personalitãþii elevului se creeazã ºi se bazeazã pe
factorii de schimbare. Aceasta constituie un
proces continuu orientat spre valorificare ºi
progres. Ajutîndu-i pe elevi sã dispunã de un
sistem de autoorganizare, se conºtientizeazã
ºi se interiorizeazã acþiunile individului ºi
atitudinea lui. În fruntea acestui sistem stau
cîteva valori supreme: Adevãrul, Binele,
Frumosul, Sacrul, Libertatea, care sînt nucleul întregului proces de formare a orientãrilor
valorice ale elevului (Angela Ciorici, profesoarã de istorie, grad didactic I);
 educaþia este transmiterea unei experienþe
personale, de aceea este bine sã fie privitã ca
ceva subiectiv, din care ceilalþi dacã o examineazã critic au ce învãþa (Emil Matei,
profesor de economie);
 deseori, din cauza lipsei de experienþã ºi a
cunoºtinþelor necesare, copilul nu poate sã
rezolve multe contradicþii ºi probleme ale
vieþii, de aceea rolul profesorului este cel de
îndrumãtor ºi mediator al acestui proces
(Galina Ciumac, profesoarã de istorie, grad
didactic II);
 activitatea interioarã, însãºi creativitatea
personalitãþii este acel început care stã la baza
creãrii sistemului de autoorganizare ºi activizare a individului. Pentru ca acest început
sã existe ºi sã funcþioneze este important ca
principiul sus-numit sã poarte un caracter
prioritar (Tatiana Doibani, profesoarã de
drept, grad didactic I);
 orientãrile valorice ale personalitãþii elevului

AFIRMAREA DE SINE A ELEVULUI ÎNTR-UN CÎMP DE VALORI

45

Didactica Pro..., Nr.4(8), anul 2001

EX CATHEDRA

EX CATHEDRA

Valentina BODRUG-LUNGU

sînt cauzate de factorii interni ai dezvoltãrii
lui. Deºi puterea factorilor externi este destul
de mare, ea are un caracter temporar, determinînd orientãrile valorice direct, ºi nu indirect (Alexandru Dimitrev, profesor de filozofie, grad didactic I).
Organizînd ºi desfãºurînd procesul educaþional,
din perspectiva elevului ca subiect al învãþãrii, ar fi
bine sã gãsim rãspunsuri la un ºir de întrebãri:
 În ce mod profesorul va ajuta elevii sã-ºi
formeze convingerile ºi motivaþiile, fãrã a le
impune pe ale sale?
 În contextul noilor tehnologii educaþionale, ce
ar putea sã includã o hartã a învãþãrii formative, unde subiectul ar afla: Ce trebuie sã
conþinã ea? Cum sã opereze cu conþinuturile
ºi care este rolul lor? Prin ce modalitãþi pot fi
realizate obiectivele preconizate ºi cum poate
fi atinsã finalitatea, conform multiplelor
variante?
 Cît de interesantã ºi utilã este experienþa celor
maturi pentru elev ºi cum ar trebui ea sã fie
transmisã?
 În ce circumstanþe profesorul este nevoit sã
hotãrascã cum va organiza ºi va desfãºura
procesul educaþional? Cînd ºi cum trebuie
învãþat sã facã acest lucru elevul?
Rãspunzînd la aceste ºi la alte întrebãri, vom putea
determina valoarea realã a educaþiei ca artã a formãrii
ºi dezvoltãrii, organizãrii ºi afirmãrii de sine.
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Rolul familiei în educaþia
copiilor

Rolul familiei în formarea tinerei generaþii este o temã exploratã pe
larg. Numeroase lucrãri abordeazã subiectul dat din perspectiva aspectelor
sale istorice ºi sociologice, psihologice ºi pedagogice.
În ceea ce priveºte educaþia familialã în þãrile dezvoltate, întîlnim
douã teze opuse. Unii afirmã cã nu mai existã educaþie realizatã în sînul
familiei, fie pentru cã a fost deposedatã de acest privilegiu sub presiunea
factorilor exteriori, fie pentru cã ea însãºi s-a eschivat de responsabilitãþile sale (lucru frecvent întîlnit astãzi ºi în societatea noastrã). Alþii,
dimpotrivã, susþin cã importanþa educaþiei familiale  care se exercitã
în primii ani de viaþã ai copilului  este atît de covîrºitoare încît dã
naºtere unui fel de determinism al viitoarei traiectorii [1].
În aceste condiþii, sîntem din nou puºi în faþa unei analize a specificului rolului jucat de familie în procesul educativ.
Ea nu este un simplu refugiu, nici o umbrelã protectoare. Familia este chematã sã asigure necesitãþile fizice, emoþionale
ºi spirituale, sã îngrijeascã copiii, sã favorizeze comunicarea între membrii sãi. Avînd însã ºi funcþia de socializare,
familia trebuie sã garanteze ºi sã protejeze relaþiile sociale în afara ei, spiritul de cooperare, adaptabilitatea în situaþii de
crizã, sã educe flexibilitate în distribuirea rolurilor ºi funcþiilor, respectul pentru fiecare membru.
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Fãrã îndoialã, nu toate familiile sînt pregãtite sã
exercite aceste funcþii dificile. Astãzi, o bunã parte din
ele luptã pentru supravieþuire, altele sînt sfîºiate de
conflicte interne din diverse motive. De aceea educaþia
copiilor nu este plasatã printre prioritãþi. Realitatea tristã
la acest capitol este elucidatã de cifrele unui studiu
realizat de UNICEF în Moldova (2001): din aproximativ
14 mii de copii instituþionalizaþi, peste 84% provin din
familii cu dificultãþi materiale ºi condiþii de trai nesatisfãcãtoare [2].
Astfel, ajungem iarãºi la necesitatea de a aborda familia nu ca un sistem închis, o celulã aparte, iar educaþia
familialã drept un lucru privat, ci ca o potenþialã sursã
de probleme de interes social ºi naþional.
Este o constatare lipsitã de noutate. Important e sã
acþionãm simultan: social ºi intrafamilial. La nivel social, ar fi binevenite studii ºi analize, elaborarea ºi
implementarea strategiilor educaþiei familiale, a programelor de suport al familiilor ºi programelor educaþionale
în instituþiile de învãþãmînt. În aceastã ordine de idei, o
atenþie deosebitã trebuie acordatã pregãtirii tinerilor
pentru viaþa de familie, pentru rolurile funcþionale în
cadrul viitorului cuplu, pentru motivarea lor privind
responsabilitatea pãrinþilor.
La acest capitol, putem constata insuficienþa studiilor
ºi informaþiilor asupra rolurilor funcþionale * ale mamei
ºi tatãlui în familie din perspectiva Gender **. Rolurile
exercitate de pãrinþi, în calitate de agenþi ai educaþiei
familiale, ºi astãzi genereazã discuþii controversate.
Conform unuia dintre cele mai puternice stereotipuri,
responsabilitatea creºterii ºi educaþiei copiilor îi revine în
mod firesc mamei, rolul ei educativ constituind multã
vreme tema privilegiatã a studiilor asupra dezvoltãrii ºi
integrãrii sociale a copilului. În interpretarea sa, figura
maternã a parcurs un drum controversat: de la apologie la
blamare ºi invers. Astfel, în anii 1950-1960, cercetãtorii
americani au propus modelul familiei nucleare, structurat
pe continuumul instrumental (masculin)/expresiv (feminin) [1]. Cu alte cuvinte, s-a ajuns la o segregare netã a
rolurilor: bãrbatului îi revine activitatea profesionalã în
afara familiei, asigurarea materialã a acesteia (rolul
productiv), iar femeii  activitãþile casnice ºi educarea
copiilor (rolul reproductiv). Maternitatea a fost transformatã în cult, femeia-mamã fiind glorificatã. Cercetãtorii
europeni (H. Desmet, J.-P. Pourtois º.a.) au urmat acelaºi
model, continuînd definirea mediului educativ familial prin
indicatori materni (atitudinile educative ale mamei,
trãsãturile ei de personalitate etc.). Unele studii ºi-au
construit argumentãrile pe teoria conform cãreia sentimentul matern, spre deosebire de cel patern, are un fundament natural-biologic. Autorii interpretau maternitatea
ca maternitate-feminitate, respectiv ca expresie a capacitãþii naturale ºi feminine de a iubi, de dãruire de sine, de
generozitate etc.
Aceste poziþii teoretice ºi ideologice diferite atestã

o lacunã serioasã în analiza familiei în calitate de unitate
educaþionalã, de sistem unitar. Se propune în mod insistent studiul implicãrii tatãlui în procesul educaþional,
rolul lui de agent al educaþiei. Abia în anii 70 ai sec. XX,
specialiºtii au început sã abordeze cu seriozitate acest
subiect.
Dupuis trata paternitatea drept una dintre achiziþiile
protoistoriei, a cãrei origine a devenit apoi atît de
confuzã, încît s-a putut crede cã este înrãdãcinatã în
conºtiinþa umanã dintr-un trecut imemorabil[1].
Imaginea tatãlui a fost relativ mai stabilã decît cea a
mamei. Modelul tatãlui autoritar impus de tradiþie a avut
o duratã istoricã mai lungã. Unii autori afirmã cã, începînd
cu sec. XIX, autoritatea paternã începe sã slãbeascã.
Astãzi unii cercetãtori considerã cã modelul tatãlui
autoritar nu mai corespunde realitãþii, iar teza legãturii
slabe dintre el ºi copil poate fi abandonatã. În acelaºi
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timp, mai multe autoare propun iniþierea miºcãrii pentru
emanciparea bãrbaþilor, eliberarea societãþii de ideea
superioritãþii bãrbãteºti ºi de privilegiile nemeritate,
inclusiv în familie, care submineazã spiritualitatea ºi
profesionalismul lor [6]. Pe prim plan este înaintatã
influenþa negativã a stereotipurilor de gen. Bãrbãþia nu
trebuie confundatã cu agresivitatea, grosolãnia, duritatea.
Este indiscutabil faptul cã studierea problemei în
cauzã trebuie realizatã þinîndu-se cont de condiþiile
istorice ºi socioculturale. Astfel, în Occident, unde
parteneriatul între femei ºi bãrbaþi (inclusiv în viaþa de
familie) devine o normã a vieþii, discuþiile despre
importanþa rolului tatãlui în educaþia copilului ºi-au
pierdut actualitatea. Se schimbã ºi imaginea bãrbatului
ale cãrui caracteristici de bazã erau masculinitatea,
bãrbãþia. În multe þãri prezenþa tatãlui la naºtere, participarea lui la îngrijirea nou-nãscutului, creºterea ºi
educarea copiilor împreunã cu mama, implicarea în
activitãþile casnice etc. sînt abordate ca o necesitate ºi
prezintã o condiþie a coeziunii ºi armoniei familiale.
Vorbind despre societatea noastrã, putem constata cã
stereotipurile privind rolurile ºi imaginea femeilor ºi
cea a bãrbaþilor sînt destul de puternice (în deosebi, în
cadrul familiei). Tatãl se implicã prea puþin în creºterea
ºi educarea copilului.
În acest context, prezintã interes rezultatele studiului
comparativ al familiei ºi rolurile soþilor realizat printre
tineri ºi adulþi de masteranzii Universitãþii de Stat din
Moldova (2001), în baza cãruia putem constata urmãtoarele:
1. Schimbãrile din societate în perioada de tranziþie
influenþeazã ºi viziunile tinerilor privind imaginea
rolurilor în societate ºi în familie. Rolurile
funcþionale din cadrul familiei nu mai sînt atît de
strict standardizate, ci net diferenþiate.
2. Caracteristica de bazã a familiei tradiþionale 
autoritatea (cu tot apanajul ei: ierarhia,
conformismul, represiunea, superioritatea
pãrinþilor asupra copiilor)  este substituitã
în familia contemporanã prin cooperare
(egalitate, comunicare).
Concepþiile tinerilor privind rolurile ºi diferenþele de
gen în societatea contemporanã depãºesc aria stereotipurilor tradiþionale. Majoritatea lor, indiferent de gen,
au un coeficient înalt de androginitate psihicã, o viziune
exhaustivã asupra stereotipurilor tradiþionale ale
masculinitãþii ºi feminitãþii. Aceasta coreleazã pozitiv cu
plasticitatea, creativitatea ºi anxietatea socialã mai redusã,
subiecþii adrogini, avînd un grad mai înalt de dezvoltare
ºi avansare al propriului Eu; tendinþa spre egalitate în
drepturi atît în plan social cît ºi în cadrul relaþiilor dintre
parteneri.
Aceste constatãri ne permit sã organizãm acþiuni
sociale concrete de consolidare a familiei ºi de realizare
eficientã a educaþiei familiale.
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Recomandãri:
A. La nivel social:
 în scopul realizãrii egalitãþii genurilor, a asigura
egalitatea bãrbaþilor ºi femeilor în drepturi,
responsabilitãþi, posibilitãþi ºi ºanse;
 a cultiva în societate atitudinea responsabilã faþã
de familie ºi parentalitate;
 a implementa programe educaþionale de pregãtire a tinerilor pentru viaþa de familie;
 a elabora programe de învãþãmînt pentru grãdiniþe de copii ºi ºcoli primare, ºcoli de culturã
generalã ºi licee, colegii ºi universitãþi, þinînd cont
de factorul gender, în scopul depãºirii concepþiilor stereotipizate despre rolul genurilor;
 a încuraja programele cu grafic flexibil de lucru,
care permit femeilor ºi bãrbaþilor sã îmbine
obligaþiunile de serviciu cu cele familiale, de a
stimula bãrbaþii sã-ºi asume unele responsabilitãþi casnice ºi de îngrijire a copiilor;
 a contribui la formarea culturii gender prin
informarea/educarea populaþiei.
B. La nivel familial:
 a educa fetele ºi bãieþii în spiritul respectului ºi
parteneriatului între genurile umane;
 a antrena copiii în activitãþi casnice;
 a educa fetele ºi bãieþii în spirit non-violent;
 a pregãti tinerii pentru viaþa de familie.
Subiectul abordat constituie o problemã socialã
extrem de importantã care determinã ce fel de societate
vom construi.
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* Noþiunea de roluri funcþionale este discutabilã.
** Gender  gen social (engl.). Abordarea rolurilor femeilor ºi
bãrbaþilor din perspectivã socialã, depãºind factorul biologic.
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Abuzul ºi neglijarea copiilor, o normã pentru mulþi
dintre pãrinþii de ieri, reprezintã astãzi o problemã
disputatã la toate nivelurile. În acest context, constituirea
în 1998 a Centrului Naþional de Prevenire a Abuzului
faþã de Copii (CNPAC) este un rãspuns logic al societãþii
la maltratarea minorilor.
Principalele obiective ale Centrului sînt urmãtoarele:
prevenirea abuzului faþã de copii, asistenþa psihologicã
ºi socialã a copiilor maltrataþi, organizarea sesiunilor de
instruire pentru specialiºti din diferite domenii, care în
activitatea lor ar putea sã contribuie la preîntîmpinarea,
identificarea, intervenþia ºi soluþionarea cazurilor de abuz
ºi neglijare.
Beneficiari ai sesiunilor de instruire sînt asistenþi
medicali, psihologi, pedagogi, poliþiºti, inspectori în
problemele minorilor, asistenþi sociali, directori adjuncþi
în problemele educaþiei. Considerãm cã implicarea
ultimilor este deosebit de importantã or, anume activitatea lor, în ultimii ani, a pierdut din vigoare ºi prospeþime.
Eforturile CNPAC adresate copiilor ºi celor apropiaþi
lor (pãrinþi, pedagogi etc.) se materializeazã în urmãtoarele activitãþi:
 seminarii pentru copii ºi adolescenþi;
 seminarii pentru pãrinþi ºi cadre didactice;
 sãrbãtori pentru copii;
 tabere de varã pentru copii.
Activitãþile CNPAC au un anumit specific ºi se
bazeazã pe filozofia prevenirii abuzului faþã de copii
(PAC), conform cãreia toþi oamenii, inclusiv copiii, au
dreptul imuabil la integritatea lor fizicã ºi psihicã, precum
ºi dreptul de a o apãra.
Seminariile PAC îi familiarizeazã pe copiii din clasele
primare cu sloganul Toþi copiii meritã sã fie protejaþi,
puternici, liberi! într-un mod special  prin intermediul
a trei jocuri de roluri, ce prezintã trei situaþii-tip cu care
se confruntã copiii de azi:
 copilul ºi strãinul-agresor;
 copilul ºi semenul huligan;
 cazul de agresiune para-sexualã a minorului.

Metoda jocurilor de roluri ºi cea a discuþiilor aferente
le ajutã copiilor sã înþeleagã abuzul, esenþa lui ºi
procedeele de autoapãrare.
La întrunirile cu pãrinþii ºi pedagogii sînt prezentaþi
factorii abuzului ºi metodele de prevenire a lui. Accentul
este pus pe intensificarea colaborãrii dintre pãrinþi ºi copii
prin intermediul comunicãrii pozitive.
Le propunem pãrinþilor o serie de activitãþi care ar
dezvolta semnificativ abilitatea copiilor de a înfrunta
cazurile de abuz:

1 . Recapitulaþi strategiile învãþate de copil în cadrul
seminarului PAC  ce trebuie sã facã în cazul agresãrii
din partea semenilor, din partea adultului. Strãduiþi-vã
sã repetaþi regulile de autoapãrare în termeni pozitivi, ºi
nu negativi:
 Cînd vorbeºti cu un necunoscut trebuie sã stai la
o distanþã de douã braþe întinse
 Dacã cineva te atacã trebuie sã strigi dupã
ajutor
 Fugi într-un loc sigur
 Spune-i cuiva despre cele întîmplate etc.
2 . Exersaþi tehnicile de autoapãrare: strigãtul,
lovitura cu piciorul sau cotul etc.
3 . Dezvoltaþi abilitãþile de observare ºi descriere.
Lãsaþi copilul sã priveascã cîteva minute un trecãtor, pentru
ca apoi sã-i descrie îmbrãcãmintea, înfãþiºarea etc.
4 . Întrebaþi-i pe copii despre persoanele în care au
încredere. Aveþi grijã sã nu creaþi iluzia cã toþi învãþãtorii,
poliþiºtii, prietenii etc. sînt persoane de încredere. Un
rãspuns tipic al dvs. ar fi: Da, unii învãþãtori sînt foarte
buni. Numeºte-i pe acei în care ai încredere.
5 . Practicaþi jocul Ce ai face dacã
?
 Ce ai face dacã eºti departe de casã ºi þi s-a stricat
bicicleta, iar un strãin îþi oferã posibilitatea de a
te duce acasã cu maºina?
 Ce ai face dacã un telefonist ar suna la uºã ºi þi-ar
spune cã vrea sã verifice dacã funcþioneazã
telefonul, iar tu eºti singur în casã.
 Ce ai face dacã cineva te atinge într-un mod care-þi
provoacã nesiguranþã, un sentiment neplãcut etc.
6 . Relataþi cazuri despre protecþia copiilor, despre
copii pierduþi, abandonaþi etc. Fiþi imaginativi! Istoria
dvs. trebuie sã aibã întotdeauna un sfîrþit pozitiv, astfel
copiii vor putea sã înveþe strategii anti-abuz.
7 . Ajutaþi copilul sã identifice locurile unde ar putea
merge dupã susþinere.

Este foarte importantã cunoaºterea indicatorilor
copilului abuzat  ea serveºte la identificarea la timp a
abuzului ºi la intervenþia corespunzãtoare.
INDICATORII COPILULUI ABUZAT

De cele mai dese ori copiii nu ne vorbesc despre
problemele pe care le au, în schimb aratã pe faþã ce au
în suflet, ceea ce trebuie sã observãm! Abuzul lasã urme
pe corpul copilului, în comportamentul sau/ºi în sufletul
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sãu. Unele din aceste simptome sînt fireºti, dar dacã ele se repetã frecvent ºi formeazã combinaþii periculoase, acest
lucru trebuie sã ne alarmeze.

Un proiect deosebit al CNPAC este Reþeaua de
Asistenþã psihosocialã a Copilului ºi Familiei AMICUL care reprezintã un program complex de protecþie
a copilului ºi face parte din Reþeaua Programe de
Prevenire a Abuzului faþã de Copii în Europa de Est
(Institutul pentru o Societate Deschisã, New York).
Acesta îºi propune drept scop mãrirea numãrului de
servicii psihosociale prestate copiilor maltrataþi ºi
familiilor în care sînt aplicate metode abuzive de educare.
Obiectivele propuse în proiect sînt:
a) asistenþa psihologicã ºi socialã a copiilor abuzaþi
ºi a familiilor acestora;
b) promovarea unor relaþii de colaborare ºi parteneriat cu Departamentul Educaþie, ªtiinþã, Tineret ºi Sport, Departamentul Protecþia Drepturilor Copiilor; Departamentul Sãnãtate; Departamentul pentru Ordinea Publicã al Inspectoratului de Poliþie din mun. Chiºinãu;
c) facilitarea transferului de practici internaþionale în
domeniul asistenþei psihosociale a copiilor abuzaþi;
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d) familiarizarea membrilor societãþii cu problemele
fundamentale ce þin de maltratarea copilului.
Scopul proiectului este realizat prin activitatea a
cinci cabinete de asistenþã psihosocialã a copilului ºi
familiei:
 mun. Chiºinãu, sectorul Centru, ºc. nr.62;
 mun. Chiºinãu, sectorul Ciocana, ºc. nr.83;
 mun. Chiºinãu sectorul Buiucani, ºc. nr.5;
 judeþul Tighina, orãºelul Cãinari, liceul
A. Mateevici;
 mun. Chiºinãu, comuna Grãtieºti, ºc. nr.55.
În fiecare cabinet AMICUL activeazã doi specialiºti  un psiholog ºi un asistent social.
Principalele aspecte ale activitãþii acestora sînt:
a) diagnosticarea copiilor abuzaþi, neglijaþi, din
familiile de risc, dificili etc.;
b) recuperarea psihologicã a copiilor ce necesitã
intervenþia specialistului;
c) monitorizarea cazurilor la nivel de familie, ºcoalã,
alte instituþii;

PREVENIREA ABUZULUI FAÞÃ DE COPII
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* abuz ºcolar, atitudine defectuoasã etc.

Activitatea cabinetelor AMICUL depinde de
gradul de cooperare a specialiºtilor cu direcþiile pentru
protecþia drepturilor copilului, inspectorii de poliþie,
procuratura etc. În relaþia cu poliþia se reliefeazã anumite
impedimente. Deseori, reprezentanþii Ministerului

Afacerilor Interne manifestã lipsã de motivaþie ºi neglijare
în ceea ce priveºte activitatea orientatã spre familiile cu
problematicã minorã. În acest context, evoluþia în
remedierea cazurilor depinde atît de flexibilitatea specialistului, cît ºi de abilitatea de a comunica asertiv.
CNPAC este interesat în augmentarea calitãþii
serviciilor prestate prin instruirea continuã a specialiºtilor ºi extinderea colaborãrilor cu organizaþii guvernamentale ºi nonguvernamentale.








Cînd poþi apela la serviciile Reþelei
AMICUL?
Cînd te simþi în pericol
Cînd eºti abuzat sau neglijat
Cînd relaþiile tale cu maturii sau semenii
sînt tensionate
Cînd eºti frãmîntat de sentimente neplãcute
Cînd eºti ameninþat
Cînd ai o problemã ºi nimeni nu vrea sau
nu poate sã te ajute

Fãrã dragoste nu creºte nimic sub
soare...
Cu atît mai mult are nevoie de dragoste
copilul.
Arãtîndu-i dragostea ºi respectul prin
cuvinte, gesturi ºi fapte, copilul, la rîndul sãu,
va deveni capabil sã le dãruiascã afecþiune celor
din jur.
Copiii care nu ºtiu prea multe despre
dragostea pãrinteascã, cei care sînt maltrataþi
sau neglijaþi, riscã sã devinã ulterior nesiguri pe
propriile forþe, sã creascã nefericiþi, nerecunoscãtori, incapabili de a transmite propriilor
copii dragostea ºi afecþiunea pe care nu au
primit-o ei înºiºi în copilãrie.
Fãrã dragoste nu creºte nimic sub soare...

PREVENIREA ABUZULUI FAÞÃ DE COPII
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d) profilaxia violenþei în familie ºi în instituþiile de
învãþãmînt;
e) consilierea copiilor ºi a familiei;
f) evaluarea situaþiei sociale a copilului ºi familiei;
g) asistenþa socialã a copiilor ce necesitã intervenþia
corespunzãtoare;
h) evidenþa ºi documentarea cazurilor de maltratare;
i) supravegherea cazurilor soluþionate.
Beneficiarii direcþi ai serviciilor prestate sînt minorii 
victime ale diverselor forme de abuz, precum ºi familiile
lor (în special: familii incomplete, sãrace, cu pãrinþi
alcoolici etc.).
Toate cabinetele sînt amenajate în corespundere cu
cerinþele standard: mobilier, bibliotecã cu literaturã de
specialitate de ultimã orã, jucãrii ºi cãrþi pentru copii,
casetofon.
Proiectul dat a exercitat o influenþã semnificativã
asupra copiilor, familiilor ºi instituþiilor din domeniul
ocrotirii drepturilor copiilor, protecþiei sociale a familiei,
prin promovarea serviciilor de asistenþã psihosocialã. În
rezultatul consultaþiilor acordate de cabinetele AMICUL, la beneficiarii sãi au fost identificate anumite
modificãri de comportament ºi personalitate. Copiii
devin mai siguri de sine, atenþi unii faþã de alþii, activi ºi
comunicabili, optimiºti ºi dornici de a-ºi apãra drepturile.
Pãrinþii ºi profesorii sînt mai sensibili la problemele ºi
necesitãþile copiilor, motivaþi pentru activitãþi extracurriculare privind drepturile copilului ºi metode de
autoapãrare, informaþi despre metodele ºi strategiile de
prevenire a abuzului faþã de copii.
Cazurile de abuz ºi neglijare a copilului sînt numeroase ºi greu de sistematizat, fapt ce se datoreºte
complexitãþii ºi ambiguitãþii lor. Pentru perioada martie
2000 - februarie 2001, în cabinetele AMICUL au fost
depistate ºi abordate peste 140 de cazuri de abuz ºi
neglijare gravã a copilului:

Copiii au mai mult nevoie de modele,
decît de critici.
J.Joubert

Conceptul de determinant în cursul liceal de
matematicã  repere metodologice
Conform curriculumului liceal la matematicã, unul dintre conceptele fundamentale privind elementele de algebrã
superioarã studiate în liceu este cel de determinant. Practica aratã cã predarea/învãþarea acestui concept, bazat pe
noþiunea de permutare de ordinul n, este destul de dificilã.
În acest articol, propunem o nouã tehnologie de expunere a noþiunii de determinant axatã pe dezvoltarea
determinantului dupã o linie (coloanã) ºi a predãrii/învãþãrii elementelor de algebrã superioarã referitoare la
determinanþi. Experienþa educaþionalã demonstreazã cã aceastã tehnologie este accesibilã liceenilor. Mai mult decît
atît, elevii de la bun început obþin deprinderi de calculare a determinanþilor de ordin n ≥ 3 .
Fiind cunoscute noþiunile de determinanþi ai matricelor pãtratice de ordinul doi ºi trei, se introduce noþiunea
de minor complimentar al elementului matricei de ordinul trei: acesta este determinantul matricei pãtratice de
ordinul doi, obþinute din matricea iniþialã prin suprimarea (înlãturarea) liniei ºi coloanei respective elementului în
i

cauzã. Minorul complimentar al elementului a ij se noteazã M j .
Utilizînd conceptul cunoscut de determinant al matricei pãtratice de ordinul trei obþinem, grupînd termenii ºi
evidenþiind elementele unei linii (coloane), expresia numitã dezvoltarea determinantului de ordinul 3 dupã o linie
(coloanã). De exemplu, pentru prima linie avem:

a11
a 21
a 31

a12
a 22
a 32

a13
a 23 = a11 (a 22 a 33
a 33

= a11 (− 1)1 + 1

Noþiunea de determinant al matricei pãtratice de ordinul n (pe scurt  determinant de ordinul n), n ∈ N , n ≥ 2 ,
va fi introdusã, presupunînd cunoscutã noþiunea de determinant de ordin mai mic sau egal cu n-1 (se va face prin
analogie cu cazul n=3). Vom utiliza ºi noþiunea de minor complimentar al elementului

a ij al matricei pãtratice

A = (a ij ), i , j = 1, n , a ij ∈ C : determinantul matricei de ordinul n-1 obþinute din matricea A prin suprimarea
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i

(înlãturarea) liniei i ºi coloanei j a matricei A se numeºte minor complimentar al elementului a ij ºi se noteazã M j .
Prin analogie, se va numi minor complimentar de ordinul n − 2 al matricei pãtratice de ordinul n determinantul
matricei pãtratice de ordinul n − 2 obþinute din A prin suprimarea liniilor i, t ºi coloanelor j, k ale matricei A. Îl
vom nota M itjk . De exemplu, minorul complimentar M

13
24

3

al matricei  − 1
0

0


2 − 3

1 − 2  este determinantul
4 5 

3 0 

1
0
0
0

 − 1 1
 ºi este egal cu 3.
matricei 
 0 3

Definiþie. Se numeºte determinant al matricei pãtratice A = (a ij ), i , j = 1, n, a ij ∈ C , numãrul
1

1

a11 (− 1)1 + 1 M 1 + a12 (− 1)1 + 2 M 2

(1)
a11

a12

Se noteazã A = det A = a 21 a 22
...

...

a n1

a n2

... a1n
... a 2 n
=
... ...
... a nn

.

Aceastã formulã pentru n=3 coincide cu formula de dezvoltare a determinantului de ordinul 3 dupã prima
linie ºi, de asemenea, poartã denumirea de dezvoltare a determinantului dupã prima linie.
3
−
Exemplu rezolvat: 1
0
0

1
0
0
0

2
1
4
3

+ 2 ⋅ (− 1 )

1+ 3

−3
−2
5
0
−1
0
0

= 3 ⋅ (− 1)

1+1

0
0
0

0
0
0

1
4
3

− 2
5 + (− 3 ) ⋅ (
0

= 3 ⋅ 0 + (− 1 ) ⋅ (+ 15 ) + 2 ⋅ 0 + (− 3 )

Teoremã. Pentru orice i = 1, n este adevãratã egalitatea
n

∆ = A = ∑ a ij( −1 )i + jM ji .

(2)

j= 1

Demonstraþie. Vom aplica metoda inducþiei matematice. Pentru n= 2, 3 propoziþia este adevãratã (ea a fost
verificatã anterior). Presupunem cã formula (2) este adevãratã pentru determinanþii de ordin mai mic decît n.
Fixãm un numãr i ∈ {2,3,...n} ºi dezvoltãm minorii complimentari M 1j din (1) dupã linia i a determinantului
iniþial (ea devine linia i-1 în M 1j ). În rezultat, determinantul ∆ se va exprima ca o combinaþie liniarã a minorilor
complimentari de ordinul n-2 M 1jki :
n

∆=∑
j =1

∑
k> j

1i

θ jk M jk

CONCEPTUL DE DETERMINANT ÎN CURSUL LICEAL DE MATEMATICÃ  REPERE METODOLOGICE
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Dacã în definiþia determinantului am putea înlocui elementele primei linii cu ale alteia, am calcula determinantul
precedent mai simplu  descompunîndu-l dupã linia a patra  calculînd astfel numai un minor complimentar,
ceilalþi urmînd a fi înmulþiþi cu 0. Urmãtoarea teoremã stabileºte veridicitatea acestei teoreme.
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1

1i

1

Sã calculãm coeficienþii θ . Observãm cã M jk se obþine numai la descompunerea minorilor M j , M k :
jk

a 21

a 22

a 2 j −1

a 2 j +1

a i1
1
Mj =
...

ai 2
...

aij −1
...

aij +1
...

a n1

an 2

a nj −1

a nj +1

a 21
M = ...

a2 j
aij

... a 2 k −1
... ...

a

a n1

a nj

... a nk −1

a

1
k

deoarece numai ei conþin toate coloanele minorilor M 1jki ai matricei A.
În dezvoltãrile acestor minori dupã linia i-1 vom evidenþia numai termenii ce conþin minorul complimentar
1i

M jk :

M j = (− 1)
1

i −1+ k −1

M k = (− 1)
1

i −1+ j

1i

aik M jk + ...
1i

aij M jk + ...

Înlocuim aceste expresii în (1), grupãm termenii ce conþin minorii M 1jki ºi pentru θ obþinem:
jk
θ jk = a1j(− 1)1 + j(− 1)i − 1 + k − 1 a ik
= (− 1)1 + i + j+ k (a1ja ik − a1k a ij).

Pentru a arãta cã (2) coincide cu (1), vom descompune fiecare minor M ij în (2) dupã prima linie ºi vom
obþine:

n

∑∑

j= 1 k < j

1i
θ'jk M jk .

Observãm, cã M 1jki apare în dezvoltãrile numai a doi minori complimentari de ordinul n-1: M ij ºi M ik ,
deoarece numai ei conþin toate coloanele minorului M 1jki . În dezvoltãrile dupã prima linie a minorilor menþionaþi
vom evidenþia numai termenii ce conþin minorul complimentar M 1jki :
i

1i

M j = (− 1)1 + k − 1 a1k M jk + ...
i

1i

M k = (− 1)1 + ja1jM jk + ...

Substituim aceste expresii în (2), grupãm termenii ce conþin minorii M 1jki ºi pentru θ' obþinem:
jk
θ'jk = (− 1)i + ja ij(− 1)k a1k + (− 1)i +

Cum

θ jk = θ'jk pentru toþi j, k posibili obþinem cã expresiile (1) ºi (2) pentru Ä coincid.

Exemplu. Aplicãm teorema demonstratã pentru calculul determinantului din exemplul precedent dezvoltîndu-l
dupã linia a patra (deoarece ea conþine mai multe elemente egale cu 0):
4

A = 0 ⋅ (− 1)4 + 1 M 1 + 0 ⋅ (− 1)4 +
4

+ 0 ⋅ (− 1)4 + 4 M 4 = ( −3 ) ⋅ 5 = −1
Ideea de dezvoltare a determinantului dupã o linie ce are mai multe elemente egale cu 0 genereazã o altã idee:
posibilitatea dezvoltãrii determinantului dupã o coloanã. Teorema ce urmeazã ne aratã valabilitatea acestei ipoteze.
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Teoremã. Pentru orice j ∈ {1,2,3,...n} pentru determinantul de ordinul n este adevãratã formula
n

∆= A=

i
∑ (− 1)i + ja ijM j .

(3)

i =1

Demonstraþie.

Este suficient sã verificãm (3) pentru j = 1 , adicã sã demonstrãm

∆=

n

i
∑ (− 1)i + 1 a i1 M 1 ,

(4)

i =1

deoarece utilizînd teoremele precedente, vom obþine ºi (3).
Vom aplica din nou metoda inducþiei matematice. Pentru n=2 (4) este adevãratã, deoarece:
a11
a 21

a12
= a11 (− 1)1 + 1 a 22 + a 21 (−
a 22

.
Presupunem cã (4) este adevãratã pentru determinanþii de ordinul n-1. Pentru a verifica (4), evidenþiem în (1)
termenul întîi ºi minorul complementar respectiv, iar pentru ceilalþi termeni dezvoltãm minorii M 1j de ordinul
(n-1) dupã prima coloanã:
n

'

n

1i

∆ = a11 M 1 + ∑ ∑ θ ijM 1j .

(5)

j= 2 i = 2

Pentru determinarea θ observãm cã minorul complimentar M 11ij apare numai în dezvoltarea minorului
ij
a 21
...

a 22
...

... a 2 j− 1
...
...

a 2 j+ 1
...

... a
...

M j = a i1
...

ai 2
...

... a ij− 1
...
...

a ij+ 1
...

... a
...

a n1

a n2

... a nj− 1

a nj+ 1

... a

'

Acest minor va fi dezvoltat dupã coloana întîi, evidenþiind doar termenul ce conþine minorul complimentar
1
1i
M 1j , care se obþine din M j , suprimînd linia i-1 ºi coloana întîi:
1

1i

M j = (− 1)i − 1 + 1 a i 1 M 1j + ... .

Substituind în (1) expresia pentru

M 1j ( j ≥ 2) pentru θ ij din (5) vom obþine:
θ ij = (− 1)1 + j+ i a1ja i 1

iar pentru ceilalþi termeni dezvoltãm minorii complimentari M 1i de ordinul n − 1 dupã prima linie. În rezultat
obþinem:
1

a11 M 1 +

n n

∑∑

i = 2 j= 2

1i
θ 1ij M 1j .

Calculînd expresia lui θ' , prin raþionamente analoge celor din teorema precedentã, ne convingem cã θ' = θ ,
ij
ij
ij
deci teorema este demonstratã.
Exemplu rezolvat. Sã se dezvolte determinantul din exemplul precedent dupã coloana a doua. Se obþine:
A = 1 ⋅ (− 1)

1+ 2

− 13 1 2
0
4 5 + 0 ⋅ (−
0
3 0
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Pentru a verifica (4) în expresia din membrul drept, evidenþiem primul termen ºi minorul complimentar respectiv,
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Majoritatea proprietãþilor de bazã ale determinanþilor se demonstreazã fãrã dificultãþi. Netradiþional se
demonstreazã proprietatea de schimbare a semnului determinantului la schimbarea cu locul a douã linii: e necesar
sã se utilizeze metoda inducþiei matematice. Este recomandabil sã se demonstreze urmãtoarea proprietate:
Fie cã în matricea A elementele liniei i sînt de forma a ij = αa ij′ + β a ij′′, j = 1, n. Notãm cu A′, A′′ matricele
obþinute din A, înlocuind elementele liniei I cu a ′ (respectiv a ′′ ), j= 1, n. În aceste notaþii este adevãratã egalitatea
ij
ij
A = α A′ + β A′′ .

Pentru înþelegerea proprietãþilor, se vor selecta exerciþii sugestive, la a cãror rezolvare vor fi utilizate aceste
proprietãþi.
Olga ªPUNTENCO, Ion ACHIRI, Valentin GARIT, Nicolae PRODAN

Realizarea principiului
interdisciplinaritãþii la
lecþiile de biologie

Tatiana DUDNICENCO

Ion DUDNICENCO

În didactica modernã se impune cu tot mai multã insistenþã concepþia
interdisciplinarã în realizarea acþiunii educaþionale. Ideea cãlãuzitoare în
modernizarea conþinutului procesului de învãþãmînt este afirmarea
intensã a viziunii interdisciplinare în defavoarea celei pozitiviste. Conform viziunii pozitiviste, totul trebuie observat ºi descris cît mai detaliat,
fapt ce conduce la atomizare exageratã ºi, implicit, la neglijarea
interconexiunilor cauzale ºi funcþionale. Prin contrast, viziunea
interdisciplinarã presupune depãºirea descriptivitãþii pentru a descoperi
structura internã care explicã geneza ºi manifestãrile celor observate ºi mãsurate. Caracteristic structurii interne  rezultanta
unui numãr mare de interdependenþe  este depãºirea frontierelor dintre discipline.
În aºa mod, interdisciplinaritatea impune depãºirea unor graniþe, eliminarea unor cadre rigide, ca domenii
exclusive ale unei discipline, transferul de rezultate de la o disciplinã la alta în vederea unei explicaþii mai profunde
a fenomenelor, realizîndu-se astfel o coordonare a diverselor unghiuri de vedere în locul predominãrii unuia dintre ele
[6, pag. 50]. În aceastã ordine de idei, I.Bontaº defineºte interdisciplinaritatea (lat. inter - între) drept coordonarea la un nivel superior a douã discipline, în cadrul cãrora semnificaþiile interacþioneazã ºi se completeazã
reciproc, putînd, într-un anumit context, sã ajungã la un conþinut comun integrat sub forma disciplinelor de graniþã,
cum ar fi chimia-fizicã, biochimia, sociopedagogia, psihopedagogia etc. [1, pag.93].
Astfel, interdisciplinaritatea contribuie la reformularea vechilor programe de învãþãmînt care se limitau sã
stabileascã o listã de cunoºtinþe de predare, avînd în vedere doar o singurã disciplinã, mãrginitã de cele mai multe
ori la un nivel de educaþie [4, pag.9]. Interdisciplinaritatea pedagogicã stã la baza reformei curriculare a instruirii
ce nu poate fi lãsatã numai la latitudinea unor discipline separate printr-o tradiþie coborîtã pînã la Aristotel, care
nu mai corespunde nici realitãþii epistemologice contemporane ºi nici
exigenþelor unei integrãri socio-profesionale centrate pe probleme
mari [Ibidem, pag. 43-44; 3, pag. 24].
Relaþiile interdisciplinare ale biologiei decurg din legitatea
generalã  conexiunea universalã, care evidenþiazã faptul cã fenomenele realitãþii obiective, mai ales cele ce au o serie de asemãnãri,
de legãturi, sînt în interacþiune, se condiþioneazã reciproc. Aceastã
tendinþã ia amploare în condiþiile revoluþiei tehnico-ºtiinþifice
contemporane, cînd rezolvarea unor probleme ºtiinþifice necesitã atît
relaþii interdisciplinare cît ºi pluridisciplinare.
În procesul studierii biologiei, cunoºtinþele elevilor în diverse discipline ºcolare se integreazã numai sub anumite aspecte, astfel
þinîndu-se cont de principiul interdisciplinaritãþii. Chiar dacã
profesorii de la diferite discipline ºcolare abordeazã unele ºi aceleaºi
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probleme de studiu, se pare cã vorbesc în limbi
diferite. Elevilor le este greu sã integreze în mod individual cunoºtinþele obþinute la cîteva discipline
pentru a-ºi forma o viziune globalã referitoare la
obiectele, fenomenele ºi procesele examinate. Utilizarea legãturilor interdisciplinare face posibilã
înþelegerea esenþei concepþiei ºtiinþifice despre lume,
perceperea ei integralã ºi stabilirea cauzelor diferitelor
conexiuni existente în naturã, studierea noului material pe baza celui deja cunoscut, îmbogãþirea ºi consolidarea lui. De asemenea, aceasta face posibilã activizarea interesului sau sporirea acestuia pentru
asimilarea noului. În aºa mod, este formatã o personalitate armonios dezvoltatã, care se orienteazã în
toate domeniile ºtiinþifice, susþine ideile evoluþioniste,
posedã diverse metode de lucru, aplicã cunoºtinþele
sale teoretice în practicã.
Pentru efectuarea unei lecþii (ciclu de lecþii) la
biologie cu realizarea legãturilor interdisciplinaritãþii
este recomandabil sã se þinã cont de urmãtoarele etape:
I. Etapa iniþialã (de pregãtire cãtre sesiune) prevede colaborarea cu profesorii în scopul evidenþierii
acelor cunoºtinþe ce pot fi utilizate ca interdisciplinare
la treapta de ºcolarizare respectivã.
II. Etapa alcãtuirii de cãtre profesor a întrebãrilor,
exerciþiilor orientate spre actualizarea cunoºtinþelor ce
le posedã elevii. Aici se vor respecta urmãtoarele aspecte:
 Formularea întrebãrilor ce prevãd dezvoltarea
interesului pentru cunoaºtere la lecþiile ulterioare temei studiate. De exemplu: De ce
artropodele sînt cele mai numeroase animale
de pe globul pãmîntesc? De ce cele mai mari
mamifere locuiesc în apã?
 Pentru a putea rãspunde la întrebãrile formulate, sînt necesare ºi cunoºtinþe obþinute în
cadrul altor discipline ºcolare, pe care elevii le
vor realiza la lecþia respectivã.
 Este de dorit ca întrebãrile sã înceapã cu astfel
de îmbinãri de cuvinte: de ce , explicaþi
sensul , gãsiþi interacþiunile (legãturile) , ce
se va întîmpla dacã .
 Întrebãrile pot avea ºi caracter particular. De
exemplu: De ce hemoglobina este capabilã de
a forma legãturi chimice cu oxigenul ºi cu
bioxidul de carbon?
 Se pot utiliza întrebãri cu caracter ºtiinþific real
ºi întrebãri ce þin de trecutul istoric al dezvoltãrii lumii vii. De exemplu: Care este rolul
acizilor nucleici în dezvoltarea lumii vii?
 Uneori întrebãrile pot fi formulate în baza unui
film despre naturã sau dedicat unei probleme
sociale, cu tangenþe la tema studiatã.
În locul unor întrebãri problematice pot fi alcãtuite exerciþii (de planificare a unui experiment sau de
întocmire a unor tabele comparative, lucru asupra

unui articol de popularizare a ºtiinþei care necesitã
sinteza cunoºtinþelor de la cîteva discipline ºcolare).
III. Etapa selectãrii materialului ilustrativ adecvat
temei propuse.
IV. Etapa orientãrii elevilor pentru înþelegerea
importanþei fenomenelor studiate la secvenþa respectivã. De regulã, aceasta se realizeazã prin punerea
consecutivã a întrebãrilor ºi rezolvarea unor exerciþii
necomplicate, ceea ce contribuie la atingerea scopurilor preconizate de cãtre profesor.
Propunem cîteva sugestii privind abordarea unor
conþinuturi studiate în cadrul biologiei animalelor,
þinînd cont de principiul interdisciplinaritãþii:
1. Încrengãtura Protozoa
La tema Ameba obiºnuitã: În ce mod oxigenul
pãtrunde în corpul amebei? Ameba comunã, ca ºi alte
protozoare, respirã prin toatã suprafaþa corpului ºi
oxigenul pãtrunde în corp pe calea difuziei (Difuzia).
2. Încrengãtura Coelenterata
Meduzele sînt numite prevestitoare ale furtunilor.
Aceste scifozoare au un organ special de echilibru 
statocitul, care reprezintã o cavitate cu cristale. Cu
ajutorul lui meduzele recepþioneazã vibraþiile ultrasunetelor ce apar în apã cu 10-15 ore pînã la declanºarea furtunii (cristalele în statocit se ating de pereþi),
de aceea ele înoatã în adîncul mãrii. În baza acestui
mecanism omul a construit un aparat ce dã posibilitatea
de a prezice apariþia furtunilor (Undele sonore).
Sifonofoarele posedã o veziculã gazoasã graþie
cãreia se menþin la suprafaþa apei. Gazul din interiorul
acestei vezicule este secretat de niºte glande speciale
(Forþa Arhimede, Plutirea corpurilor).
3. Încrengãtura Plathelminthes
Funcþionarea ventuzelor la viermii plaþi este
bazatã pe diferenþa presiunii atmosferice din interiorul ºi exteriorul acestora (Presiunea atmosfericã,
Presiunea lichidelor ºi presiunea gazelor).
Respiraþia se efectueazã, de asemenea, în baza
difuziei (Difuzia).
4. Încrengãtura Annelida
Mucozitatea de la suprafaþa corpului rîmei uºureazã deplasarea ei în sol (Forþa de frecare).
Prin ce se explicã ieºirea rîmelor la suprafaþa solului
dupã ploaie? Respiraþia viermilor decurge prin toatã
suprafaþa corpului în baza difuziei. Dupã ploaie solul
se umezeºte, ceea ce îngreuneazã respiraþia normalã
(Difuzia).
Ventuza lipitoarei are forma unei cupe în semicerc
cu margini lipicioase. Acþiunea ei este bazatã pe
diferenþa presiunii atmosferice din interiorul ºi
exteriorul ventuzei (Presiunea atmosfericã, Presiunea
lichidelor ºi cea a gazelor).
Îndepãrtînd în urmã apa prin miºcãri ondulatorii
ale corpului, lipitoarea se miºcã înainte (Legea a treia
a lui Newton).
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5. Încrengãtura Mollusca
De ce partea internã a cochiliei bivalvelor reflectã
culorile curcubeului? Pentru cã ea este acoperitã cu
un strat subþire de sidef ce posedã capacitatea de a
refracta undele luminii. Sideful se utilizeazã la
confecþionarea bijuteriilor, nasturilor etc. (Refracþia
luminii. Fenomenul de interferenþã).
Reprezentanþii clasei Cephalopoda posedã capacitatea miºcãrii reactive. Ei acumuleazã apã în cavitatea branhialã prin orificiul lateral ºi printr-o pîlnie
situatã în partea anterioarã a corpului, prin care apoi
împing cu forþã un jet de apã. În urma acestui proces,
conform legii acþiunii inverse, primesc un impuls
orientat invers direcþiei jetului de apã, astfel ei înoatã
cu partea posterioarã a corpului înainte. Calmarii se
pot deplasa cu o vitezã de 70 km/orã. Caracatiþa poate
îndrepta aceastã pîlnie în ambele pãrþi laterale sau în
partea posterioarã a corpului, astfel fiind capabilã sã
înainteze în orice direcþie cu orice parte a corpului
(Miºcarea reactivã).
Cochilia cefalopodului nautilus este rãsucitã
spiralat ºi împãrþitã în camere. Însãºi molusca locuieºte
în prima camerã, celelalte fiind umplute cu gaz.
Regulînd cantitatea gazului, nautilul se ridicã uºor de
pe fundul apei ºi înoatã. Cochilia acestui animal
rezistã presiunii apei la adîncimea de 700 m, deoarece
lichidul ºi gazul ce se aflã în ea este sub presiune
(Forþa Arhimede, Plutirea corpurilor).
6. Încrengãtura Arthropoda
Clasa Crustacea
Crusta racului-de-rîu are forma unui arc ºi posedã
o duritate mult mai mare în comparaþie cu forþele ce
acþioneazã asupra pãrþii convexe (Deformaþia).
Membrele crustaceelor (ca ºi la celelalte organisme
ce se deplaseazã cu ajutorul membrelor) funcþioneazã
ca un sistem de pîrghii (Sistemul de pîrghii, Regula
de aur a mecanicii).
Clasa Arachnida
Prin ce se explicã capacitatea pãianjenului de a
afla de la distanþã dimensiunile jertfei sale? Orice
insectã ce pãtrunde în pînzã încearcã sã scape din ea.
În urma miºcãrilor insectei se formeazã oscilaþii de o
anumitã frecvenþã, ce depind de mãrimea victimei
(Oscilaþii mecanice).
Clasa Insecta
Stratul exterior de cearã al înveliºului chitinos al
insectelor apãrã organismul lor de deshidratarea
corpului (Evaporarea).
De ce muºtele se pot deplasa pe tavan? Pe
picioruºele lor sînt situate niºte ventuze ce funcþioneazã pe baza diferenþei presiunii atmosferice (Presiunea atmosfericã).
De ce bîzîitul þînþarului este mai subþire decît al
muºtei? Sunetul ce apare în timpul zborului este
cauzat de oscilaþiile aripilor. Þînþarul face 500  600

(unii pînã la 1000) de miºcãri cu aripile pe secundã,
iar musca  numai 350. Din aceastã cauzã zborul
þînþarului este recepþionat de oameni ca un sunet mult
mai înalt (Undele sonore).
De ce omul nu aude zgomotul produs de fluturi în
timpul zborului? Urechea omului poate percepe
zgomotul aripilor dacã ele fac nu mai puþin de 14
miºcãri/sec. ºi, întrucît viteza de miºcare a aripilor nu
este mare, noi nu le auzim. (Undele sonore).
Albinele disting mai multe culori ºi nuanþe: violet, galben, albastru, verde-albãstriu ºi roºu-închis.
Perceperea culorilor le faciliteazã gãsirea speciilor de
plante cu nectar (Spectrul cromatic).
De ce celulele fagurelui albinelor sînt construite
în formã de hexagon? Suma unghiurilor între laturile
hexagonului alcãtuieºte 120o  prin aceasta se atinge
rezistenþa maximã la utilizarea minimã a materialului
de construcþie (Deformarea corpurilor).
Dacã cîteva furnici trag o pradã de dimensiuni mari
într-o direcþie, atunci ele acþioneazã coordonat. Dacã
din cauza unui obstacol, prada nu mai poate fi dusã,
miºcarea coordonatã a furnicilor înceteazã, fiecare
acþionînd în mod individual ºi prada rãmîne pe loc.
Dacã forþele furnicilor se vor compune astfel, încît
acþiunea lor sã coincidã predominant într-o singurã
direcþie, prada va fi miºcatã din loc în direcþia acþiunii
forþei mai mari (Compunerea forþelor).
În organele de luminescenþã ale licuricilor are loc
transformarea energiei chimice în energie luminoasã.
Unii licurici tropicali produc luminã de aceeaºi
intensitate ca ºi becurile electrice (Legea conservãrii
ºi transformãrii energiei).
7. Încrengãtura Vertebrata
Supraclasa Pisces
Peºtii au pielea acoperitã cu mucozitate, fapt ce
condiþioneazã micºorarea forþei de frecare a apei în
timpul miºcãrii lor (Forþa de frecare).
Peºtii marini de talie micã se miºcã în grupuri, iar
forma spaþialã a grupului aminteºte de o picãturã. Prin
aceasta se atinge cea mai micã forþã de rezistenþã a
mediului de trai în timpul deplasãrii (Hidrodinamica 
Legea lui Bernoulli).
În timpul înotului peºtele împinge apa în urmã cu
ajutorul înotãtoarei codale, astfel deplasîndu-se
înainte (Legea a treia a lui Newton).
Prin constrîngerea veziculei înotãtoare cu ajutorul
muºchilor pectorali ºi abdominali, peºtele îºi schimbã
volumul corpului ºi, respectiv, densitatea medie.
Datoritã acestui fapt, peºtele poate regla adîncimea
coborîrii sau ridicãrii sale (Legea lui Arhimede,
Plutirea corpurilor).
Rechinii nu au vezicã înotãtoare. Cum se menþin
ei în apã? La deplasare, suprafaþa ºi poziþia înotãtoarelor pectorale ºi abdominale ale rechinilor formeazã
o forþã de ridicare (Hidrodinamica).
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Peºtele-lipitoare (remora) se prinde de alte vietãþi
ºi obiecte atît de puternic, încît practic este imposibil
sã fie dezlipit (Presiunea atmosfericã; Presiunea
lichidelor ºi a gazelor).
Peºtele-zburãtor se ridicã în aer datoritã oscilaþiilor înotãtoarei codale. La început, el se miºcã pe
suprafaþa apei, apoi lovitura puternicã a cozii îl ridicã
în aer, unde, datoritã înotãtoarelor pectorale deschise,
se menþine asemeni unui aeroplan. Zborul peºtelui
se stabilizeazã cu ajutorul înotãtoarei codale ºi decurge
numai dupã inerþie (Inerþia).
Luminescenþa peºtilor este cauzatã de anumiþi
factori (în funcþie de specie); de procesul de iluminare
a unor bacterii ce populeazã în organele lor; de lumina produsã de anumite celule ale peºtelui; de
luminarea unei excrescenþe ce aminteºte de un fir lung
cu o lampã la capãt etc. Sînt peºti ce posedã organe
luminescente speciale, situate de-a lungul întregului
corp (Efectul luminii, Chemoiluminescenþa).
Deplasîndu-se, ºtiuca-de-Nil produce descãrcãri
electrice cu o frecvenþã de circa 300 de impulsuri pe
secundã. În timpul acestor descãrcãri coada ei devine,
în raport cu capul, încãrcatã negativ, creîndu-se în
acest fel un cîmp electric. Capacitatea de a produce
descãrcãri electrice o au ºi peºtii din familia torpilelor
(Torpedinidae), rãspîndite în mãrile calde (Apariþia
cîmpului electric ºi a curentului electric).
Supraclasa Tetrapoda
Clasa Amphibia
La unele ecaudate sînt prezente dispozitive
speciale de amplificare a sunetului  rezonatoare,
situate pe pãrþile laterale ale capului sau ale gîtului
(Undele sonore).
De ce temperatura icrelor de broascã depãºeºte
temperatura mediului de trai? Embrionul din interiorul icrei are culoarea închisã, iar conþinutul ce-l înconjoarã este transparent ºi are formã sfericã, astfel concentrînd razele solare (Efectele de cãldurã, Optica).
Clasa Reptilia
Reptilele aud mai bine decît amfibienii (cu excepþia
ºerpilor, care sînt sensibili la miºcare ºi pe care o
sesizeazã vizual sau tactil), cu toate acestea doar
puþine reprezentante ale clasei date produc sunete.
Se pare cã sunetele nu prezintã pentru ele vreo
importanþã sub raportul schimbului de mesaje. Paradoxul se explicã prin faptul cã la temperatura de 8oC
reptilele aproape cã nu aud, deoarece statutul lor de
animale cu sînge rece le face incapabile de a crea o
temperaturã suficientã pentru funcþionarea fibrelor
nervoase auditive, care depinde întru totul de temperaturã. La temperaturi joase conductibilitatea acestor
animale scade într-atît, încît ele devin incapabile de a
transmite operativ sunete (Undele sonore).
Clasa Aves
De ce stolurile de pãsãri zboarã sub formã de unghi?

Cea mai puternicã pasãre zboarã înainte, corpul ei tãind
aerul, iar celelalte pãstreazã un unghi ascuþit. Aceastã
aranjare corespunde forþei minime de rezistenþã a aerului
(Aerodinamica, Legea lui Bernoulli).
Dintre vertebrate, pãsãrile au cea mai bunã vedere.
Informaþia vizualã este asiguratã, pe lîngã enorma
densitate a conurilor vizuale de pe suprafaþa retinei,
ºi de un aparat numit tapetum. Acesta este asemãnãtor
unei oglinzi, care contribuie la sporirea vederii în
bezna nopþii (la pãsãrile nocturne). Ea serveºte la o
captare mai bunã a luminii, tapetumul fãcînd însã
imaginea mai puþin clarã (Fenomenele optice).
Pinguinii emit sub apã ultrasunete cu o frecvenþã de
pînã la 80 kHz, deoarece aceste pãsãri sînt adaptate pentru
viaþa de uscat ºi vãd foarte prost sub apã (Ultrasunetul).
Simþul temperaturii se manifestã cu o deosebitã
pregnanþã în timpul procesului de clocire a ouãlor de
cãtre pãsãri. Înainte de a începe clocitul, pãsãrile îºi
smulg instinctiv penele de pe piept, unde sînt concentrate numeroase vase sangvine care vor veni în contact
cu ouãle. În regiunile calde ale globului pãsãrile cautã
sã fereascã ouãle de supraîncãlzire. În acest scop
apeleazã la diferite modalitãþi. Ascund ziua ouãle în
nisip, iar noaptea le dezgroapã. Le feresc de bãtaia directã a razelor de soare cu ajutorul corpului. Iar ploierulegiptean, pentru a rãci ouãle, le udã (Termoreglarea).
Clasa Mamalia
Majoritatea mamiferelor percep foarte bine
sunetele. Printre ele întîietatea o deþin liliecii, care
folosesc în acest scop un mecanism numit sonar, avînd
acelaºi principiu de funcþionare ca ºi radarul.
Delfinii sînt înzestraþi cu un sonar asemãnãtor, ca
principiu de funcþionare, cu cel al liliecilor. Se presupune cã organul care recepþioneazã sunetele ultrascurte
este perna de grãsime, numitã popular zãmos, situatã
între gurã ºi vezicile aeriene. Fenomenul ecolocaþiei este
prezent ºi la balene, ºobolani (Ecolocaþia).
Înveliºul de blanã al mamiferelor contribuie la o
protecþie efectivã contra pierderii cãldurii. Ea menþine
flucºii convecºi de cãldurã, astfel slãbind iradierea
cãldurii (Transmiterea cãldurii)*.
Tratînd conþinuturile de învãþãmînt în aspectul
interdisciplinaritãþii, ajutãm elevii sã nu se limiteze la
chenarul unei discipline, ci sã aplice cunoºtinþele
acumulate ºi la alte obiecte. Înþelegînd cã la orice temã
studiatã se pot face referinþe la celelate discipline
ºcolare, elevii îºi aplicã cunoºtinþele la rezolvarea
problemelor, la explicarea fenomenelor, percepînd
lumea înconjurãtoare ca un tot întreg, ca un sistem
funcþional.
*Exemplele enumerate sînt reproduse dupã: 2, pag. 285;
5, pag. 344; 7, pag. 214; 8, pag. 335.
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Vasile CURJOS

Modalitãþi de educaþie
nonformalã la chimie

În procesul instructiv-educativ profesorului îi
revine sarcina de a soluþiona multiple probleme,
misiune pe care o realizeazã cu mai mult sau mai puþin
succes, în funcþie de nivelul sãu de pregãtire ºi de
cunoaºtere a cerinþelor educabilului.
Pentru a transforma procesul de instruire în unul
captivant, care sã merite efortul ºi sã realizeze cel mai
important scop al actului didactic  sporirea performanþelor obþinute de elevi, ar trebui sã ne îndreptãm
privirea spre un asemenea fenomen cum este interdisciplinaritatea. Procesul de constituire a concepþiei
despre lume este similar celui de creare de cãtre ºcolar
a unei imagini personale din mozaic. Fiece element
al mozaicului este asociat cu o problemã sau un
fenomen care, studiat din mai multe unghiuri de vedere,
îºi ocupã locul potrivit în imaginea copilului. Posibilitatea de a gîndi liber, de a lua decizii ºi de a fi
responsabil de ele este oferitã elevilor, în mare mãsurã,
ºi de activitãþile în afara orelor de curs.
Raportul educaþie formalã/educaþie nonformalã se
defineºte ca unul de complementaritate, aºa cum
rezultã din analiza conþinuturilor, a modalitãþilor de
realizare. Instituþiile ºcolare ar trebui sã-ºi extindã
competenþa prin elaborarea de programe speciale în
scopul de a satisface exigenþele ºi aspiraþiile elevilor
de a se documenta mai amplu, de a se specializa într-un
domeniu concret.

Prin natura ºi specificul ei, educaþia nonformalã
atestã însuºiri printre care pot fi evidenþiate: marea
diversitate a modalitãþilor de realizare, flexibilitatea
sporitã a procesului, diferenþierea conþinuturilor ºi a
tehnologiilor de lucru, caracterul opþional sau facultativ, gradul sporit de implicare a persoanelor
angajate în organizarea activitãþilor.
Activitatea practicã le oferã elevilor posibilitatea
de a înþelege atît informaþiile obþinute din realitatea
obiectivã, din viaþa cotidianã, cît ºi cele dobîndite pe
baza experimentului în cadrul lucrãrilor practice ºi de
laborator. Volumul investigaþiilor teoretice ºi practice
contribuie la realizarea curriculumului actual, prin
axarea pe obiective, ºi nu pe conþinut.
Interesul faþã de chimie apare la elevi începînd
cu primele lecþii. Orele ce urmeazã le dezvãluie multe
taine, îi fascineazã ºi îi îndeamnã la efectuarea,
pentru început, a celor mai simple investigaþii
epistemologice.
În acest sens posibilitãþi deosebite ne oferã
activitãþile organizate în afara orelor de curs: conferinþe, olimpiade, serate, concursuri, excursii, activitãþi pe
teren.
În funcþie de nivelul dezvoltãrii ºi de experienþa
ºcolarilor, cercul de chimie porneºte de la activitãþi în
care implicaþia profesorului este mai mare, urmeazã
apoi cele în care se dau doar indicaþii metodice ºi se
ajunge, în final la acþiuni organizate de elevii înºiºi în
baza unui subiect, a unui plan de desfãºurare a temei,
de analizã a bibliografiei etc.
Modernizarea relaþiilor profesor-elev presupune
un dialog deschis, crearea unor condiþii optime
pentru realizarea schimbului reciproc de mesaje, o
cooperare. În mare, acest lucru depinde de profesor,
de modul în care îºi organizeazã activitãþile, de
procedeele folosite ºi de atitudinea pe care o are faþã
de elevi.
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Marea diversitate a informaþiei privind noþiunile de
bazã ºi elementele chimice le faciliteazã elevilor
memorizarea principalelor proprietãþi fizice ºi chimice
ale substanþelor, nomenclatura chimicã specificã în cazul
cînd vom utiliza cu iscusinþã cunoºtinþele obþinute în
cadrul altor obiecte de studiu. Acest lucru poate fi
realizat ºi prin intermediul ghicitorilor, proverbelor,
cuvintelor încruciºate, rebusurilor, maximelor, versurilor.
Sã enumerãm doar cîteva din proverbele care pot
fi aduse drept exemplu:
Dacã nu ºtii ce-i apa  nu te sui în luntre.
Bogãþia nu vine la nimeni pe apã.
Cît stã apa-n ciur, atît sã stea marfa în tîrg. etc.
Aurul nu se uneºte nici cu fierul, nici cu oþelul.
Adunã argint în tinereþe, ca sã ai aur la bãtrîneþe.
Ce foloseºte bolnavului patul de aur?
Dumnezeu cînd te ajutã
Plumbul þi se face plutã.
Bate fierul cît îi cald, cã de se va rãci în zadar vei
munci etc.
Frãmîntãrile de limbã, ca procedeu, stimuleazã
procesul cunoaºterii ºi însuºirii profunde a limbajului chimic specific. Ele stîrnesc un viu interes în
rîndurile elevilor, fiecare încearcînd sã demonstreze
abilitatea de a le reproduce corect:
1. Din acest joc de cuvinte
Fii atent ºi þine minte:
Aur, Argint, Aluminiu,
Americiu ºi Actiniu,
Antimoniu, Astatiniu,
Arsen, Azot ºi Argon se pronunþã tot uºor
Dacã eºti mai silitor.
2. Într-o zi pe lîngã noi
Trecea Iodul sub convoi,
Þinînd calea între Indiu
Cu Ytriu ºi cu Iridiu.
Doar Yterbiu a scãpat
ªi de-atunci e cãutat.
3. Cupru, Calciu, Cadmiu, Crom,
Cobalt, Curiu ºi Clor
Ce ºtiþi de numele lor?
În cadrul acestor activitãþi este binevenitã explicarea simbolicii unor elemente chimice, ca de exemplu
Cm (Curiu) care nu are în denumire litera m. Simbolul C provine de la numele savantului Pierre Curie
ºi m  de la cel al soþiei, Marie Sklodowska, ambii
laureaþi ai Premiului Nobel.
Exerciþiile ce þin de explicarea sensului unui cuvînt
îi angajeazã pe elevi în activitãþi de consultare a
literaturii din diverse domenii.
Exemplu: Ce semnificaþie are cuvîntul eter?
Variante de rãspuns:
 substanþã chimicã foarte volatilã, cu miros
aromatic, rezultatã prin deshidratarea a douã
molecule de alcool sau fenol (R-O-R) ;

 al cincilea element constitutiv al cosmosului,
în viziunea anticilor;
 regiunea cea mai înaltã a atmosferei, vãzduh etc.
Noþiunea de valenþã, cea mai importantã în cadrul
chimiei, poate fi consolidatã prin descifrarea cuvintelor încruciºate.
Exemplu:
Dacã veþi rãspunde corect la întrebãrile enumerate, pe verticala evidenþiatã veþi obþine una din noþiunile
fundamentale ale chimiei.
 Denumirea tehnicã a oxidului de
calciu.
 Oxidul hidrogenului.
 Argilã sau...
 Perioadã istoricã care începe cu
data unui anumit eveniment sau a
unui fapt de la care porneºte numãrãtoarea anilor.
 Arbore cu denumirea latinã Fuglans regia.
 Animal de munte.
 Amestec natural de gaze.
Rãspuns: (var, apã, lut, erã, nuc, þap, aer).
În scopul studierii mai profunde a simbolicii ºi
denumirii elementelor chimice, propunem elevilor sã
rezolve urmãtorul exerciþiu.
Introducînd corect denumiri de elemente chimice în
grilã, veþi citi pe verticala
evidenþiatã una dintre noþiunile principale ale chimiei.
Rãspuns: atom.
În cadrul ºedinþelor, acest gen de activitate se
bucurã de succes. Elevii propun diverse variante,
alcãtuiesc singuri exerciþii ce solicitã rãbdare ºi
insistenþã, dar ºi cunoºtinþe din diferite domenii.
Exemplu:
Pe orizontalã:
1. Hidrocarbura ce intrã în fracþia benzinei.
2. Element chimic, metal alb cu reflexe roºietice
ale cãrui sãruri sînt întrebuinþate în medicinã.
3. Fibrã sinteticã obþinutã din etilenglicol.
4. Ion cu sarcinã pozitivã.
5. Radicalul acidului cianhidric.
6. Substanþã volatilã cu miros aromatic în formã
de cristale, obþinutã din ulei de mentã sau pe
cale artificialã.
Pe verticalã:
1. Amestec natural de hidrocarburi.
2. Esenþã puternic parfumatã, extrasã din rãdãcini de plantã sau din substanþe vegetale
folositã ca preparat în farmaceuticã.
3. Fibrã sinteticã obþinutã prin reacþia de polimerizare a hexametilendiaminei cu acidul adipic.
5. Substanþã organicã, ester al acidului cian-
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2. Timp de trei minute studiaþi fragmentul cu
simboluri ºi determinaþi care dintre elementele chimice
(trei pe orizontalã ºi trei pe verticalã) corespund
aranjãrii corecte în sistemul periodic?

hidric, utilizatã în sinteza organicã.
6. Substanþã solidã, galbenã, cristalinã, folositã
ca exploziv.
Dacã rãspundeþi corect, pe verticala evidenþiatã veþi
descifra numele calului lui ªtefan cel Mare.
Rãspuns corect:
Pe orizontalã: 1. Petrol. 2. Bismut. 3. Nailon. 4.
Cation. 5. Alcool. 6. Mentol
Pe verticalã: 1. Pentan. 2. Balsam. 3. Lavsan. 4.
Catalan. 5. Nitril. 6. Trotil
Jocurile sînt o formã accesibilã de studiu pentru
majoritatea elevilor.
Pentru început, le propunem un joc de cuvinte care
constã în alcãtuirea unor denumiri de elemente chimice,
avînd ca reper literele: U,N,Z,C,L,O,F,R,S,E,I,M,A.
(Rãspuns: sulf, fier, azot, brom, clor, crom, zinc, neon)
sau cu ajutorul silabelor GON, SEN, CO, AR, ZIR,
BALT, NIU (Rãspuns: arsen, argon, cobalt, zirconiu
etc.). Activitatea se cronometreazã pentru a stabili cine
a compus mai repede ºi mai multe denumiri.
Exerciþii pentru dezvoltarea atenþiei:
1. Cine va gãsi mai repede greºelile din tabel?

Rãspuns corect:

3. În triunghiul dat aranjaþi simbolurile elementelor chimice din perioadele mici astfel încît suma
numerelor de ordine ale elementelor pe fiecare laturã
a triungiului sã fie egalã cu: 17, 20, 26.
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Rãspuns:
1) 4,6,7,9 2) 2,6,7,5 3) 4,6,7,9
9,5,10,2
5,3,4,8
9,5,10,2
2,12,8,4
8,1,9,2,
2,12,8,4

4. Ghicirea elementului la care se gîndeºte elevul.
Îi propunem sã-ºi aleagã un element din sistemul periodic
ºi sã efectueze operaþiile matematice dupã cum urmeazã: presupunem cã elevul ºi-a ales elementul cu numãrul de ordine 14.
Varianta I
I. Înmulþeºte primul numãr cu 5. Elevul efectueazã
operaþia: 10x5=50. Adaugã la numãrul obþinut 17. Operaþia: 50+17=67. Înmulþeºte numãrul obþinut cu 2. Efectuare: 67x2=134. La acest rezultat pluseazã ultima cifrã
a numãrului de ordine al elementului ales. Efectuare:
134+4=138. Spune ce numãr ai obþinut? Rãspuns corect:
138.
Cel ce ghiceºte scade din 138-34=104. Reprezentãm numãrul 104 ca suma numerelor 10+4=14. Te-ai gîndit
la elementul Siliciu.
II. Ai ales nr. 25. Efectuãm operaþiile conform schemei anterioare: 20x5=100+17=117x2=234+5=23934=
205; 20+5=25 etc.
Rãspuns: Mangan.
Varianta II
nr.1 1x2=2+5=7x5=35+0 (ultimul numãr)=35-34=1
Rãspuns: Hidrogen.
nr.9 9x2=18+5=23x5=115+0=115-34=81; 8+1=9
Rãspuns: Fluor.
nr.108 100x2=200+5=205x5=1025+8=1033-34=999; 99+9=108. Rãspuns: Rutherfordiu etc.
Exemplele prezentate constituie un rod al îndelungatei noastre experienþe în organizarea activitãþii extraºcolare.
Am încercat sã pun la dispoziþia profesorului de chimie cîteva idei ºi modalitãþi de realizare a principiului
interdisciplinaritãþii. Organizarea procesului de studiere a chimiei prin intermediul unor metode interactive
contribuie la dezvoltarea gîndirii, capacitãþii de analizã, de sintezã ºi deducþie, conduc la dezvoltarea creativitãþii
ºi la formarea deprinderilor de investigaþie.
REPERE BIBLIOGRAFICE:

Didactica Pro..., Nr.4(8), anul 2001

1. Chimia în ºcoalã, nr.2, 1990.
2. Vodã C., Vodã ª., Jocuri ºi probleme distractive, Editura Didacticã ºi Pedagogicã, R.A., Bucureºti, 1996.
3.
Ãàâðóñåéêî, Í.À.; Äåáàëòîâñêàÿ, Â.Í. Õèìè÷åñêèå âèêòîðèíû, Èçäàòåëüñòâî «Íàðîäíàÿ àñâèòà», Ìèíñê, 1972.
4.
Ëÿëèõîâ À., Õèìèÿ â ÷àñû äîñóãà, Èçäàòåëüñòâî «Øòèèíöà», Êèøèíåâ, 1977.

MODALITÃÞI DE EDUCAÞIE NONFORMALÃ LA CHIMIE

63

Pentru a forma generaþiile tinere,
ale vremii de mîine, noi, dascãlii,
trebuie în primul rînd sã ne înnoim
veºnic o datã cu ele.
C.Daicoviciu

Ala ÞÎBULEAC

Orientarea axiologicã
a adolescenþilor în ºcoala
de elitã

Trãim vremuri de dezrãdãcinare moralã în care
idealismul a dispãrut, fiind înlocuit de cinism,
altruismul  de egoism, iar caritatea  de lãcomie.
Sîntem o societate în derivã moralã, cãreia îi lipseºte
un sistem clar de valori ce ne-ar cãlãuzi opþiunile ºi ar
oferi strãduinþelor noastre o direcþie inteligibilã. Am
abandonat codurile morale tradiþionale, considerîndu-le perimate ºi insignifiante, am pãºit într-un
teritoriu vast, neînregistrat pe hartã, ºi avem senzaþia
din ce în ce mai acutã cã ne-am rãtãcit. Or, evidenþe
ale decãderii le întîlnim pretutindeni:
 mesajele unor creaþii artistice au devenit atît
de violente, de indecente, de adulte, încît pur
ºi simplu îi jefuim pe copii de copilãrie  o
perioadã mirabilã ºi securizantã, în care ar
trebui sã se maturizeze progresiv;
 mass-media abundã de ºtiri  crime comise
de adolescenþi proveniþi din familii bune, acte
de sadism ºi maltratare a copiilor etc.;
 pentru copiii de astãzi idealul la care aspirã
nu mai este o personalitate istoricã remarcabilã
sau notorietãþi din domeniul ºtiinþei, ci actori,
fotomodele etc.

64

Acestea sînt doar cîteva exemple de dezrãdãcinare
moralã ºi de dezorientare axiologicã a tinerei generaþii.
Climatul social predominant încurajeazã adolescenþii
sã respecte aberaþiile etice, sã înþeleagã devierea
moralã ºi sã se abþinã de a rejecta comportamente sau
atitudini condamnabile, de teamã sã nu le impunã
altora propriile valori. Fiecare persoanã simte necesitatea de a crea, atît individual cît ºi colectiv, un cadru
axiologic viabil ºi încrezãtor. Acest sistem de valori,
construit cu grijã, permite combaterea decadenþei
morale ºi eradicarea senzaþiei provocate de mersul pe
un teren miºcãtor. Or, o þarã în tranziþie, aºa cum este
în prezent Republica Moldova, constituie un exemplu
elocvent al confuziei axiologice. Într-o astfel de erã
a schimbãrii învãþãmîntul este principala formã de
organizare a educaþie ºi, deci, a orientãrii axiologice.
ªcoala, prin cadrul social pe care îl creeazã ºi care
trãieºte graþie entuziasmului profesorilor, este acel segment al vieþii sociale a cãrei direcþie nu e tîrziu sã o
schimbãm, astfel încît, prin promovarea valorilor
specifice activitãþilor inovatoare ºi autonome, elevii
noºtri sã devinã personalitãþi complexe.
Actualmente în Moldova asistãm la o divizare intensã
a societãþii în grupuri sociale polarizate în baza bunãstãrii
materiale. Drept consecinþã, aceastã categorizare a
generat ºi a facilitat apariþia multor instituþii de învãþãmînt destinate anumitor grupuri sociale ºi inaccesibile
pentru altele.
În þãrile occidentale o atare situaþie þine deja de
sfera cotidianului, de aceea studiile comparative

realizate cu elevi din grupuri socioeconomice diferite
au devenit o tradiþie.
Un studiu realizat recent în S.U.A cu participarea
tinerilor de 14-18 ani a relevat faptul cã 80% dintre ei
ºi-au stabilit ca obiectiv principal sã beneficieze de o
situaþie materialã de invidiat ºi doar 40% au ales sã-ºi
elaboreze o filozofie de viaþã. Rezultatele sînt opuse
celor dintr-un sodaj similar efectuat în anul 1968, cînd
40% din tinerii chestionaþi optau pentru siguranþa
financiarã, iar 82%  susþineau importanþa dezvoltãrii
unei filozofii de viaþã.
Faptele descrise mai sus au servit drept argument
pentru iniþierea unui studiu care sã scoatã în evidenþã
valorile adolescenþilor din instituþiile de învãþãmînt
destinate copiilor din familii asigurate material. Vom
remarca cã aceastã cercetare vizeazã ºcolile de elitã
din Republica Moldova. Elevii care învaþã în asemenea
ºcoli provin din familii deosebite, din punctul de
vedere al posibilitãþilor financiare, dar ºi prin atitudinea pãrinþilor faþã de studiile copiilor, pe care preferã
sã le plãteascã, asigurîndu-se cã acestea sînt de cea
mai înaltã calitate. Contrar stereotipului social care
eticheteazã astfel de copii ca fiind de bani gata ºi,
deci, dezagreabili, mai puþin inteligenþi ºi rãsfãþaþi,
elevii din ºcolile de elitã au un potenþial intelectual
înalt, susþinut de informativitatea operativã ºi veridicã
graþie computerelor personale cu acces la Internet;
posibilitãþilor de a face studii calitative ºi în afara
ºcolii; oportunitãþilor de a vizita þãri strãine etc.
Majoritatea copiilor au un vocabular livresc, cunosc
una sau douã limbi strãine, participã la diverse
concursuri, olimpiade naþionale ºi internaþionale, sînt
sociabili ºi bine motivaþi.
Scopul studiului efectuat l-a constituit cercetarea
particularitãþilor sferei valorice a adolescenþilor care
învaþã în una din ºcolile de elitã din Chiºinãu, argumentele fundamentale fiind urmãtoarele:
 orientarea axiologicã constituie o structurã
psihosocialã esenþialã, care condiþioneazã aspiraþii, comportamente ºi motivaþii individuale;
 schimbãrile socioeconomice din þarã se repercuteazã ºi asupra sferei valorice a personalitãþii,
iar aceste influenþe sînt impredictibile;
 adolescenþii sînt cei mai receptivi la influenþele
din exterior (atît a celor benefice cît ºi a celor nocive) deoarece sînt în cãutarea propriei identitãþi.
Studiul a fost desfãºurat sub egida laboratorului
de psihologie ºcolarã al Institutului de ªtiinþe ale Educaþiei. Pentru ca rezultatele acestuia sã releve realitatea
din Moldova, iar informaþia obþinutã sã fie validã, s-a
decis sã se utilizeze varianta adaptatã a Inventarului
de Reflecþii Valorice (I.R.V.), realizatã de M. ªleahtiþchi
ºi S. Briceag [1,2]. I.R.V. conþine 35 de enunþuri cu
referinþã la diverse valori general-umane. Subiecþii au
fost rugaþi sã citeascã cu atenþie fiecare item ºi sã indice

prin cifre (1-7) importanþa pe care o acordã valorii
respective, utilizînd urmãtoarea scalã: 1  lipsã totalã
de importanþã; 2  importanþã foarte micã; 3 
importanþã micã; 4  importanþã medie; 5  importanþã
mare; 6  importanþã foarte mare; 7  importanþã
totalã. Instructorul trebuia sã menþioneze cã nu existã
rãspunsuri corecte sau incorecte , bune sau
rele. Esenþial este ca acestea sã fie sincere, sã reflecte
adevãratele atitudini ale subiecþilor. Inventarul a fost
completat în mod individual, într-o salã de curs, timp
de 20 de minute. Rezultatele studiului efectuat sînt
prezentate în Tabelul 1. Întru a facilita analiza acestora, s-a calculat media pentru fiecare enunþ al rãspunsurilor:
 întregului grup;
 pentru douã grupuri distincte în funcþie de
apartenenþa psihosexualã.
La examinarea rezultatelor prezentate în Tabelul 1 se constatã faptul cã cele mai multe voturi lea acumulat aspiraþia Sã iubeºti ºi sã fii iubit
(rangul I). Aproximativ aceeaºi importanþã se acordã
ºi enunþurilor Sã ai prieteni devotaþi ºi Sã-þi poþi
reface la timp condiþiile fizice ºi psihice, care s-au
situat pe locul II. De menþionat cã pentru liceeni
eliminarea drogurilor, protecþia moralã ºi psihologicã
(rangul III) sînt mai însemnate decît sãnãtatea,
necesitatea de autorealizare profesionalã ºi cea de a
face parte dintr-o familie bunã (rangul V). Întreþinerea
relaþiilor sexuale regulate, alimentarea corectã,
pericolul fumatului ºi relaþiile cordiale cu superiorii
sînt situate în ultimul segment al listei de valori
(ranguri XV, XVI, XVII).
Pentru adolescenþii chestionaþi cele mai insignifiante sînt pasiunea pentru artã (rangul XVIII) ºi
distincþiile (rangul XIX). Surprinzãtor pentru unii
poate fi faptul cã enunþul Sã ai bani mulþi, cu care sã
poþi cumpãra tot ce-þi doreºti se plaseazã pe locul
XI, alãturi de itemul Sã ai un corp frumos  la mare
distanþã de enunþurile ce reflectã necesitãþile spirituale
ale adolescenþilor: dragostea, autorealizarea, frumosul,
relaþiile armonioase cu cei din jur.
Analiza preferinþelor valorice ale celor douã
grupuri de subiecþi (bãieþi ºi fete) pune în evidenþã
faptul cã existã diferenþe între importanþa pe care o
acordã aceºtia anumitor valori (vezi Tabelul 2).
Astfel, pentru grupul de fete cea mai importantã
valoarea este Sã iubeºti ºi sã fii iubit, în timp ce
pentru subiecþii de gen masculin valoarea supremã
este Sã ai prieteni devotaþi. Dupã examinarea
primelor ºase ranguri se constatã opþiunea ambelor
grupuri pentru dragoste ºi prieteni devotaþi, posibilitatea de refacere la timp a condiþiilor fizice ºi psihice,
conºtientizarea pericolului drogurilor, necesitatea de
autorealizare ºi sãnãtatea. Diferenþele persistã la
enunþurile privind posibilitãþile de a fi protejat moral
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VADEMECUM PSIHOLOGIC

VADEMECUM PSIHOLOGIC
Tabelul 1. Ierarhia valorilor întregului lot de subiecþi

ºi psihologic, nevoia de a fi apreciat de cei din jur ºi
necesitatea de autocunoaºtere  acestea fiind mai
semnificative pentru fete. La bãieþi prevaleazã alte
valori: o meserie sigurã, posibilitatea de a crea lucruri
frumoase, necesitatea de a se simþi apãrat de violenþã
ºi relaþiile bune cu cei din jur. Coincidenþe majore s-au
înregistrat la valorile mai puþin apreciate: distincþii,
pasiunea pentru artã ºi necesitatea de a fuma. Bãieþii
nu acordã o atenþie specialã practicãrii sistematice a
sportului (rangul XVI), posedãrii mai multor limbi
strãine (rangul XVII), relaþiilor cordiale cu superiorii
(rangul XVIII) ºi alimentãrii corecte (rangul XX). Spre
deosebire de colegii lor, fetele au plasat practicarea
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sistematicã a sportului ºi posedarea limbilor strãine
pe locul VII.
În pofida stereotipului social menþionat anterior,
banii nu fac parte din valorile supreme ale liceenilor,
acest enunþ obþinînd rangul XI pentru întregul lot de
subiecþi: rangul IX  pentru bãieþi ºi rangul XV 
pentru fete. În ceea ce priveºte drogurile ºi alcoolul,
nu s-au constatat diferenþe semnificative. Este
îmbucurãtoare atitudinea responsabilã a tinerilor faþã
de respingerea substanþelor care pun în pericol
dezvoltarea ºi/sau viaþa. Astfel, ambele grupuri au
plasat enunþul Sã nu te droghezi printre primele 6
ranguri, iar abuzul de alcool  la rangul X.
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VADEMECUM PSIHOLOGIC
Tabelul 2. Particularitãþile ierarhiei valorilor în funcþie de apartenenþa psihosexualã

În încheiere, am putea afirma cu toatã certitudinea cã adolescenþii chestionaþi apreciazã la cel mai înalt nivel
valorile general-umane: dragostea, prietenia, autocunoaºterea, fapt ce atestã o orientare axiologicã constructivã a
tinerei generaþii. O datã cu valorizarea tezaurului ancestral al umanitãþii, se constatã cã anumite dimensiuni ale
orientãrii axiologice reflectã cu fidelitate spiritul timpurilor pe care le trãim.
Rezultatele acestei cercetãri, cît ºi studiile ulterioare, ar contribui mult la eficientizarea procesului de predareînvãþare, în cazul cînd la proiectarea ºi realizarea activitãþilor de instruire se va þine cont de orientarea axiologicã
a protagonistului procesului educaþional  ELEVUL.
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Învãþînd pe alþii te instruieºti,
povestind observi, afirmînd
examinezi, arãtînd priveºti,
scriind gîndeºti.
H.F.Amiel
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Cum dezvoltãm gîndirea criticã
sau Interogarea multiprocesualã

Alvina GROSU

Ar fi indicat ca profesorii ce doresc sã dezvolte gîndirea criticã a
elevilor sã înceapã cu taxonomia obiectivelor educaþionale a lui Benjamin
Bloom. Aceasta constituie o structurã eficientã în evaluarea ºi abordarea
domeniului cognitiv, presupunînd folosirea unor tipuri sau niveluri ale
gîndirii necesare în timpul orelor la clasã. În general, între tipurile de
întrebãri puse de profesori ºi stimularea nivelurilor de gîndire ale elevilor
existã o corelaþie directã. Dacã profesorii sînt conºtienþi de tipurile de
întrebãri adresate, pot obþine controlul asupra nivelurilor de gîndire pe
care le stimuleazã, iar elevii capabili sã gîndeascã la niveluri mai înalte vor fi în stare sã aplice cunoºtinþele acumulate
într-o mãsurã mai mare decît cei care rãmîn la stadiul de recunoaºtere ºi rememorare a unor fapte.
Termenul Interogare multiprocesualã se compune din interogare  ceea ce semnificã un proces de utilizare a unor
întrebãri, unde taxonomia ierarhizeazã ºi face distincþie între întrebãrile de ordin inferior ºi cele de ordin superior, ºi multiprocesualã  ce impune activizarea mai multor procese psihice cognitive (memorie, percepþie, gîndire,
imaginaþie, limbaj) care se regãsesc în proporþie diferitã la fiecare din aceste niveluri.
Nivelul 1. CUNOªTINÞE
Acest nivel presupune expunerea materiei studiate prin reproducerea faptelor, termenilor, conceptelor de bazã
etc., solicitînd rãspunsuri exacte care, de regulã, pot fi gãsite în texte

Rãspunsurile la întrebãrile literale antreneazã memoria ºi constituie informaþii (date sau fapte) care pot fi gãsite în
diverse surse (manual, Internet etc.). Profesorul cunoaºte rãspunsurile la întrebãrile literale ºi le poate eticheta drept corecte
sau greºite (juste sau false). Criterii de apreciere a rãspunsurilor literale pot fi exactitatea, corectitudinea etc.
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Nivelul 2. ÎNÞELEGERE
Acest nivel presupune demonstrarea înþelegerii ideilor sau datelor din text prin transformarea lor în imagini senzoriale,
oferind explicaþii, descoperind conexiunile dintre fapte, definiþii sau valori ºi stimulînd speculaþii interesante

Rãspunsurile la întrebãrile aplicative solicitã memoria, gîndirea ºi imaginaþia, în combinaþie cu un spirit practic ºi
întreprinzãtor. Profesorul trebuie sã formuleze întrebãrile astfel încît sã le permitã elevilor selectarea diverselor
informaþii sau moduri de soluþionare a problemelor. Aceste rãspunsuri nu pot fi corecte sau greºite decît atunci cînd
solicitã rezolvarea unor probleme de calcul numeric. Este mai greu de a determina criteriile de apreciere a rãspunsurilor,
drept reper însã pot servi: gradul de practicism ºi spiritul întreprinzãtor, originalitatea ºi corectitudinea executãrii/
soluþionãrii etc.
Nivelul 4. ANALIZÃ
Acest nivel presupune descompunerea informaþiei în elemente componente sau examinarea ei din diverse perspective cu o dozã de scepticism, care ar pune la îndoialã validitatea raþionamentului (vezi schema ce urmeazã)
Rãspunsurile la întrebãrile analitice vizeazã o gîndire analiticã care scoate în evidenþã un component, un element,
o caracteristicã, o trãsãturã sau un calificativ al informaþiei studiate. Dacã întrebarea este un raþionament supus
scepticismului ºi conþine o dilemã, rãspunsul trebuie sã prevadã o argumentare. Unul dintre criteriile de apreciere a
rãspunsurilor date poate fi gradul de argumentare ºi exemplificare.
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Rãspunsurile la întrebãrile de interpretare activizeazã un ansamblu psihic complex de reprezentãri senzorial-perceptive, memoria, gîndirea, imaginaþia ºi stimuleazã diversitatea. Sanders, adaptînd taxonomia lui Bloom, a modificat
acest nivel, divizîndu-l în întrebãri de traducere ºi de interpretare. Întrebãrile de traducere transformã informaþia în
imagini senzorial-perceptive (culori, forme, gusturi, mirosuri, sunete etc.), iar cele de interpretare solicitã speculaþii
ºi comentarii. Profesorul nu poate ºti/prezice/presupune rãspunsurile elevilor, care ar trebui sã fie foarte diferite. Este
tentant ca el sã inducã rãspunsuri apropiate cu ale sale, dar, în acest caz, provoacã jocul Ghici care este interpretarea
mea sau La ce m-am gîndit ceea ce nu este corect faþã de copii, pentru cã negîndu-le interpretãrile, îi priveazã de
dreptul la opinie proprie. Aceste rãspunsuri nu pot fi calificate drept corecte sau greºite, deoarece ele prezintã gradul
de înþelegere a informaþiei noi ºi modalitatea aleasã de înscriere în schema personalã a cunoºtinþelor deja existente.
Drept criterii de apreciere a rãspunsurilor de interpretare pot servi originalitatea, caracterul ºtiinþific, gradul de
profunzime ºi/sau complexitate etc.
Nivelul 3. APLICARE
Acest nivel presupune soluþionarea problemelor prin aplicarea cunoºtinþelor noi (definiþii, reguli, fapte, date) în
diverse modalitãþi ºi circumstanþe
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Nivelul 5. SINTEZÃ
Acest nivel presupune rezolvarea problemelor în mod creativ, compilînd informaþia datã în diverse moduri,
combinînd elementele în paternuri noi ori propunînd soluþii/scenarii alternative

Rãspunsurile la întrebãrile sintetice solicitã ingeniozitate, creativitate ºi abilitãþi de sintezã. Formularea acestui
tip de întrebãri îl provoacã pe elev pentru cãutarea unor modalitãþi neobiºnuite, originale de a percepe informaþia.
Criteriile de apreciere a rãspunsurilor în cauzã sînt originalitatea, caracterul argumentat, exemplificarea etc.
Nivelul 6. EVALUARE
Acest nivel presupune prezentarea ºi susþinerea opiniilor proprii prin judecãþi asupra informaþiei, a validitãþii
ideilor ori calitãþii expunerii în baza unor criterii
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GREIERUL

Gryllus campestris  greierele de cîmp ºi gryllus
domesticus  greierele de casã, sînt niºte insecte din
ordinul Orthoptera care au aripi inegale: cele anterioare,
numite tegmine, sînt mai înguste ºi pergamentoase, iar
cele posterioare sînt late ºi membranoase (pliabile în
repaus). Aparat bucal de tip masticator; dezvoltare
heterometabolã; femelele prezintã ovopozitoare bine
dezvoltate[ ]. Ortopterele sînt insecte care au organe
timpanale (pentru auz) situate pe primele perechi de
picioare la tibie. Greierul mascul produce binecunoscutul cîntec prin frecarea aripilor anterioare pe care are
un dispozitiv sonor format din crestele transversale ale
unei nervuri de pe faþa inferioarã a aripii drepte cu acelaºi
instrument prezent pe faþa superioarã a aripii stîngi[ ].
Greierul de cîmp îºi sapã tunele în sol, iar cel domestic
apare în locuinþe în sezonul rece, unde cautã cãldurã ºi
hranã. Aceste insecte sînt rãspîndite pe toate continentele.
Atlas zoologic
Nivelul I. Întrebãri literale
Care este denumirea latinã a greierului? Din ce ordin
face parte?
Cum se explicã cîntatul greierului? Ce este dezvoltarea heterometabolã?
Cu ce se alimenteazã? Care este mediul de viaþã al
greierului? Ai putea enumera toate caracteristicile
insectei?
Nivelul II. Întrebãri de traducere
Cum crezi cã aratã aparatul de produs sunete? Ce
sunete emite? Cum este greierul la atingere?
Întrebãri de interpretare
De ce greierul cîntã? Cum se explicã faptul cã femelele
nu produc sunete? La ce-i trebuie aripi? Din ce motiv
A. Donici l-a ales pe greieraº erou al fabulei sale?
Cum ai expune prin cuvinte proprii esenþa acestei
descrieri?
Cu ce insectã se aseamãnã greierul?
Nivelul III. Întrebãri de aplicare
Unde ai întîlnit greieri? Ce utilitate au ei?
Prin ce metode ai afla modul lor de înmulþire? Cum

ai utiliza greieraºul într-un spot publicitar?
Cum ai putea afla perioadele în care greieraºul cîntã?
În ce mod vei aplica cunoºtinþele despre greieri la
scrierea unei comunicãri/articol? Cum poþi afla rolul
greierului în ecosistem? La ce ar folosi cîntecul
greieraºului? Ce întrebãri i-ai adresa greieraºului dacã ai
realiza un interviu cu el?
Nivelul IV. Întrebãri analitice
Greierul este cunoscut doar pentru cîntecul sãu? Care
este caracteristica principalã a acestei insecte?
Prin ce se deosebeºte masculul de femelã ? Care este
funcþia/rolul greierului în naturã?
Nivelul V. Întrebãri sintetice
Ce schimbãri ai introduce în acest text pentru a-l
include în revista Arborele Lumii? Cum l-ai perfecþiona?
Ce ai face ca sã maximizezi rolul greieraºului în naturã?
Cum ai prezenta informaþiile dacã ai semna acest articol?
Nivelul IV. Întrebãri evaluative
Care este opinia ta referitor la aceastã descriere?
Cum poþi aprecia valoarea /importanþa greierului în
naturã?
Dacã ar fi sã alegi între greierul de cîmp ºi cel de
casã, în favoarea cui ai opta?
Cum ai prezenta aceastã insectã în baza celor ºtiute
de tine?
GREIERII

Am stat s-ascult asearã în trecut, ca la o uºã veche
de stejar, cum somnul îmi era mîncat de greieri ºi
amintiri. Veneau de pretutindeni, ca niºte ape limpezi
ºi subþiri, ca niºte minuscule ferãstraie. Pãrea cã în
odaie (am stat s-ascult asearã în trecut) crescuse încet
o miriºte de toamnã fãrã de veacuri. Timpul meu
murise-ncãrunþit. Tãcerea veche doar foºnea uscatã,
ca frunzele de nuc. Atunci un greier sãpã sub prag un
stol de paºi uitaþi (n-am înþeles de cînd ºi-ai cui erau)
ºi scoase rozãtura finã afarã. Un scrin arhaic era plin
de cîntec, ca de o sîrmã surã de argint. (Sertarele-s
sonore de scrisori). De cîte ori n-am auzit un gri-gri
scurt pe masã. (Poate-am uitat vreo strofã într-o carte.)
În cercevele sfîrîiau mãrunte ploi vechi din toamna
ce-au zvîntat-o anii sau zurgãlãii morþi ai unei sãnii.
Din patul bãtrîneºte-ntins pe spate, de sub chilimuri
ºi-n încheieturi, suspinau sute visele visate. În sobã
scîrþîirã deºteptaþi tãciunii stinºi; ºi-n ceas neobosit, un
greier ronþãia ºi rumega. Tãiau mãrunt un fir, rodeau
un pai, sãpau afund foind sub duºumele, aci, de mult,
de astãzi, de departe. Tãindu-ºi fine galerii de lut ºincet, încet þesîndu-le-ntre ele, se ridicarã-n zori din sfera
noastrã ºi se pierdurã în pulbere de stele. (Am stat sascult asearã în trecut.)
Dar cel mai mic, cu ferãstraie line, ascuns în piept
ca-ntr-un sicriu de vatã, rãmase. Harnic, þiuia în mine.
George Cãlinescu
Nivelul I. Întrebãri literale
Cine este autorul acestui eseu? Ce comparaþii sînt
folosite pentru greieri?
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Rãspunsurile la întrebãrile evaluative solicitã personalizarea informaþiei ºi exprimarea propriei opinii.
Aceste întrebãri sînt indispensabile ºi obligatorii la etapa
reflecþiei. Elevii trebuie învãþaþi sã-ºi exprime ºi sã-ºi
argumenteze propria pãrere, iar profesorii sã o accepte,
chiar ºi pe cea care nu convine sau nu coincide cu a lor.
Diversitatea opiniilor este indicatorul succesului
activitãþii realizate. Drept criterii de apreciere a acestor
rãspunsuri pot fi sinceritatea, originalitatea, spiritul
critic, caracterul argumentat etc.
Credem cã sînteþi curioºi sã citiþi ºi cîteva exemple
de aplicare a Interogãrii multiprocesuale pe texte concrete. Vã propunem douã exemple de formulare a
diferitelor tipuri de întrebãri la un text ºtiinþific ºi la
unul artistic cu acelaºi subiect.
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Ce fenomene ale naturii sînt legate de ei? Cum este
descrisã toamna?
Nivelul II. Întrebãri de traducere
Ce imagine îþi sugereazã citirea acestui text? Ce
sunete auzi? Ce arome simþi?
Cum þi-l imaginezi pe povestitor?
Întrebãri de interpretare
De ce textul este intitulat Greierii? Cum explici
faptul cã unele idei sînt luate între paranteze? De ce
autorul a ales pentru descriere anume aceste insecte?
În ce fel un greiere poate sã se ascundã în piept ºi sã
þiuie în mine?
Cum ai reda prin cuvinte proprii esenþa acestui fragment?
Ce poþi spune despre stilul lucrãrii?
Nivelul III. Întrebãri de aplicare
În ce constã utilitatea practicã a eseului?
Ce fragmente ai transforma/modifica dacã ai fi în
locul autorului?
Care ar fi conþinutul textului dacã titlul lui ar fi Fluturii?
Dacã ai realiza un interviu cu autorul, ce întrebãri i-ai adresa?
Nivelul IV. Întrebãri analitice
Care este ideea principalã a eseului? Sînt oare greierii
protagoniºtii operei? Ce vîrstã are povestitorul ºi cum
poþi argumenta acest lucru?
Ce relaþie existã între autor ºi toamnã, autor ºi greieri?
Care este caracteristica/trãsãtura comunã a toamnei
greierilor ºi a amintirilor autorului?
Care sînt componentele de structurã ale acestei scrieri?
Nivelul V. Întrebãri sintetice
Cum am putea adapta acest text pentru un scenariu
de film/spectacol?

În ce fel ai mai putea dezvolta subiectul dat?
Ce alternativã ai propune pentru greieri pãstrînd
mesajul lucrãrii? Cum ai adapta eseul ca sã creezi un
sentiment opus? Ce ai face ca sã minimizezi/maximizezi
coloratura emoþionalã? Ce figuri de stil ai utiliza?
Nivelul IV. Întrebãri evaluative
Care este opinia ta despre aceastã lucrare?
Cum poþi aprecia valoarea /importanþa acestei opere
literare?
Eºti de acord cu titlul eseului? Ce i-ai recomanda
autorului?
Ce ai scrie despre greier în baza celor ºtiute de tine?
Cãror idei ai da prioritate?
Interogarea Multiprocesualã le solicitã profesorilor
o atenþie sporitã la lectura textelor pentru a descoperi
întrebãri care sã conducã la o interpretare ºi, respectiv,
la o gîndire profundã, fãrã însã a le sugera elevilor
varianta de rãspuns. Formularea întrebãrilor este un lucru
ce necesitã efort ºi exersare permanentã, dar munca
depusã încurajeazã elevii sã vadã dincolo de textul
propriu-zis ºi asigurã nu doar o simplã studiere a
informaþiei propuse, ci realizeazã un lucru deosebit de
important  personalizarea cunoºtinþelor ºi asigurarea
unei învãþãri durabile.
REPERE BIBLIOGRAFICE:

1. Cãlinescu, G., Laudã lucrurilor, Bucureºti, 1992.
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Aplicaþii ale tehnicii cubului
în cadrul orelor de chimie
Silvia LOZOVANU

Încercaþi sã priviþi sau sã vã imaginaþi un cub. Descrieþi-l. Ce puteþi
spune despre el? Cu ce se aseamãnã? Din ce material este confecþionat? Ce aþi putea face cu el? Probabil cã acum, dupã ce aþi rãspuns
la întrebãrile de mai sus, puteþi relata mult mai multe despre aceastã
figurã geometricã.
Cowan ºi Cowan (1980) i-au acordat cubului multiple semnificaþii.
Indicînd pe cele ºase feþe ale lui cuvinte-cheie sau îmbinãri de cuvintecheie, acesta poate facilita examinarea unui obiect (subiect) din diferite
unghiuri de vedere.
Cubul poate fi confecþionat dintr-o cutie ºi acoperit cu hîrtie (de
aceeaºi culoare sau pentru fiecare faþã a lui  de culori diferite).
În varianta propusã de autori, cuvintele-cheie de pe feþele cubului sînt: descrieþi, comparaþi, asociaþi, analizaþi,
aplicaþi, gãsiþi argumente pro ºi contra. Profesorul ghideazã activitãþile elevilor, formulate în baza taxonomiei lui
Bloom (în conformitate cu recomandãrile autorului):
Descrieþi: Examinaþi atent subiectul ºi descrieþi ce vedeþi (culori, forme, dimensiuni etc.).

72

CUM DEZVOLTÃM GÎNDIREA CRITICÃ SAU INTEROGAREA MULTIPROCESUALÃ

Comparaþi: Cu ce credeþi cã se aseamãnã? Prin ce
diferã?
Asociaþi: Lãsaþi frîu liber imaginaþiei. Ce asocieri
de idei vã sugereazã?
Analizaþi: Cum este confecþionat?
Aplicaþi: Ce puteþi face cu aceastã figurã geometricã? În ce mod poate fi utilizat obiectul (subiectul)
în discuþie?

Gãsiþi argumente pro ºi contra: Luaþi o anumitã
atitudine faþã de acest obiect (subiect) sau de aplicaþiile
lui. Folosiþi în acest scop orice tip de argumente.
Din experienþa personalã am observat cã elevii
deseori confundã semnificaþia cuvintelor-cheie comparaþi ºi asociaþi, utilizate în cadrul acestei tehnici. De
aceea este oportun sã li se explice cã pot fi comparate
obiecte (subiecte) din aceeaºi categorie. De exemplu,
cubul poate fi comparat cu piramida, sfera etc., ce fac
parte din categoria figurilor geometrice, dar care pot fi
asociate cu obiecte (subiecte) din alte categorii. De
exemplu, cubul (figurã geometricã) ar putea fi asociat
cu un zar (element de joc), cu un cubuleþ de zahãr
(produs alimentar), cu reþeaua cristalinã a clorurii de
sodiu (reþele cristaline) etc.
Multitudinea posibilitãþilor de aplicare a acestei
tehnici faciliteazã posibilitãþile de integrare a ei în
procesul educaþional. Tehnica cubului poate fi aplicatã:
 la diferite discipline, teme ºi tipuri de lecþii;
 la diferite etape ale lecþiei;
 la diferite probe (în scris ºi oral);
 folosind diverse forme de organizare (individualã, frontalã, în perechi, în grupuri);
 substituind sarcinile propuse de autori prin
altele în funcþie de situaþie;
 folosind (în caz de necesitate) doar unele din
feþele cubului;
 utilizînd cuvintele-cheie în mod arbitrar sau
într-o anumitã ordine logicã.
Aplicarea tehnicii cubului la începutul unei lecþii
de dobîndire a cunoºtinþelor permite implicarea activã
a elevilor în stabilirea conexiunilor între ceea ce ºtiu
sau cred cã ºtiu despre subiectul abordat (chiar dacã
profesorul considerã cã acest subiect este absolut nou
pentru elevi) ºi îi motiveazã, le trezeºte interesul
pentru studiu. De exemplu, în loc de a le povesti

elevilor despre o substanþã anorganicã (de pildã, sarea
de bucãtãrie) sau de a le propune sã citeascã despre
ea în manual, profesorul ar putea repartiza clasa în
ºase grupuri (în conformitate cu cele ºase feþe ale
figurii), fiecãruia solicitîndu-i-se sã analizeze substanþa în baza cuvîntului-cheie de pe una din feþele cubului
(în timpul specificat), realizînd comportamentul
propus dupã cum urmeazã:
1. Descrieþi substanþa: Care sînt proprietãþile ei
fizice? (Ce culoare are? Ce formã (în cazul
substanþelor solide)? În ce stare de agregare se
aflã? etc.
2. Comparaþi aceastã substanþã cu altele: Prin
ce se aseamãnã? Prin ce se deosebeºte? Ce este
specific pentru aceastã substanþã în comparaþie cu altele?
3. Asociaþi substanþa datã cu altceva: Ce vã
sugereazã aceastã asociere? Ce gînduri vã
trezeºte?
4. Analizaþi substanþa propusã: Ce compoziþie
calitativã ºi cantitativã are? Care este structura
ei? Ce legãturi stau la baza acesteia?
5. Gãsiþi aplicaþii ale substanþei date: Care ar fi
domeniile ei de aplicare? În ce mod o puteþi
utiliza?
6. Gãsiþi argumente pro ºi contra de utilizare a
acestei substanþe: Ce pãrere aveþi despre
folosirea substanþei date?
Dupã activitatea în cadrul grupului, fiecare echipã
prezintã rezultatul muncii efectuate. Aceastã metodã
conduce la crearea unor punþi între cunoºtinþele pe
care elevii le au deja sau cred cã le au ºi ceea ce urmeazã
sã studieze (este o modalitate de pregãtire a terenului
pentru cunoaºterea subiectului la un nivel calitativ
nou).
Interesantã este posibilitatea aplicãrii acestei
metode de stimulare a gîndirii în cazul reflecþiei ca o
etapã a lecþiei. De exemplu, dupã ce elevii au studiat
particularitãþile unei grupe (subgrupe) de elemente
chimice, pot folosi aceastã tehnicã în echipe mici,
fiecare avînd drept sarcinã caracterizarea unuia din
elementele chimice din grupa (subgrupa) respectivã:
1. Descrieþi elementul chimic dat: Care este caracteristica lui generalã (denumirea, simbolul chimic,
numãrul atomic, masa atomicã, grupa (subgrupa), perioada - în baza tabelului periodic)?
2. Comparaþi acest element chimic cu altele din
aceeaºi subgrupã ºi perioadã: Este mai activ
sau mai puþin activ în comparaþie cu elementele chimice vecine a) din aceeaºi subgrupã;
b) din aceeaºi perioadã?
3. Asociaþi acest element chimic cu obiecte,
oameni, locuri: Ce impresii vã trezeºte?
4. Analizaþi structura atomului acestui element
chimic: Cîþi electroni, protoni ºi neutroni are?
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Cîte niveluri energetice posedã? Care este
repartizarea electronilor pe nivelurile energetice? Ce formulã electronicã are? Care sînt
particularitãþile lui de valenþã?
5. Aplicaþi simbolul elementului chimic dat la
stabilirea formulelor moleculare: Ce substanþe
simple ºi ce compuºi poate forma? Care este
oxidul lui superior? Poate forma compuºi
volatili cu hidrogenul? Numiþi-i.
6. Gãsiþi argumente pro ºi contra de aplicare a
acestui element chimic în diverse domenii: Care
sînt domeniile lui de aplicare? Argumentaþi atitudinea voastrã în legãturã cu utilizarea acestui
element chimic în diverse domenii.
Aplicarea acestei tehnici este recomandabilã ºi la
lecþiile de sistematizare ºi recapitulare a cunoºtinþelor,
la finele unui capitol, pentru a caracteriza integral una
din substanþele studiate (în conformitate cu algoritmul
de caracterizare a unei substanþe prezentat anterior),
adãugînd la întrebãrile de pe faþa cubului ce conþine
cuvîntul-cheie analizaþi urmãtoarea: Ce proprietãþi
chimice posedã substanþa respectivã? Elevii fac
precizãri ºi completãri, discutã, analizeazã ºi iau
atitudine.
Þinînd cont de specificul compuºilor organici,
poate fi propusã o modalitate de caracterizare a
substanþelor organice similarã cu cea prezentatã anterior cu referinþã la substanþele anorganice (cu
excepþia feþei ce are în calitate de cuvînt-cheie analizaþi). În acest caz se poate propune urmãtoarea
variantã:
Analizaþi compoziþia, structura, izomeria, nomenclatura ºi proprietãþile chimice ale acestui compus
organic: Ce compoziþie calitativã ºi cantitativã are?
Care este formula lui de structurã? Mai poate avea ºi
altele? Care sînt ele ºi cîte (în cazul în care nu sînt
exagerat de multe)? Cum se numesc? Ce proprietãþi
chimice posedã? Care dintre ele sînt specifice?
În chimia analiticã aceastã metodã e utilizabilã la
caracterizarea anionilor, cationilor ºi a grupelor
analitice.
Tehnica cubului poate fi aplicatã în cadrul orelor
de chimie ºi cu referinþã la diferite fenomene observate
în viaþa de zi cu zi, precum ºi în cazul studierii unor
noþiuni ºi concepte chimice (atom, moleculã, ion,
reacþie, substanþã, indicator, coroziune º.a.). De
exemplu:
1. Descrieþi indicatorii.
2. Comparaþi indicatorii cu alte substanþe.
3. Asociaþi indicatorii cu fiinþe, obiecte etc.
4. Analizaþi schimbarea culorii în funcþie de
mediu.
5. Gãsiþi posibilitãþi de aplicare a indicatorilor
în chimie ºi în viaþa cotidianã.
6. Luaþi atitudine faþã de aplicarea indicatorilor
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ºi argumentaþi-vã poziþia.
Studierea unor subiecte, noþiuni cu un grad de
abstractizare mai înalt (atom, moleculã etc.) prezintã,
desigur, ºi un grad de dificultate sporit, solicitînd
gîndirea abstractã ºi o imaginaþie bogatã. Tehnica
cubului contribuie substanþial la dezvoltarea imaginaþiei, chiar ºi în cazul analizei unor obiecte concrete,
palpabile.
Cuvintele-cheie, precum ºi numãrul lor, pot fi
schimbate în funcþie de tematicã. De exemplu, în cazul
studierii tipurilor de legãturi chimice, tehnica cubului
poate fi utilizatã astfel:
1. Descrieþi tipul de legãturã dat.
2. Comparaþi acest tip de legãturã cu altele.
3. Asociaþi acest tip de legãturã cu alte obiecte,
fenomene etc.
4. Stabiliþi clasele de substanþe în care acest tip
de legãturã poate fi întîlnit. Exemplificaþi
rãspunsul.
5. Explicaþi influenþa tipului de legãturã asupra
proprietãþilor substanþelor date.
Profesorii americani, care au aplicat tehnica
cubului la ore, au apreciat-o astfel: ...este o metodã
foarte eficientã. Am fost surprins de diversitatea
pãrerilor exprimate; ...aceastã metodã stimuleazã
gîndirea; ...este o tehnicã dificilã, extraordinarã,
exigentã. Ai impresia cã ai spus deja totul, de fapt, se
pot spune mult mai multe.
Aplicînd aceastã tehnicã în cadrul orelor de chimie,
am remarcat modalitãþile de utilizare ºi abilitãþile pe
care le dezvoltã (de a comunica, de a prezenta
informaþia, de a avea atitudine tolerantã faþã de opiniile
altora º.a.). Indiscutabil, prin intermediul acestei
tehnici are loc dezvoltarea imaginaþiei, creativitãþii ºi
gîndirii critice. Utilizarea ei respectã principiul de la
simplu la compus (de la descrieþi pînã la luaþi atitudine
ºi argumentaþi-vã decizia), aceasta necesitînd o gîndire
mult mai profundã. În cazul în care nu conteazã
ordinea utilizãrii cuvintelor-cheie, cubul poate fi
aruncat ca un zar, fiind realizat ulterior comportamentul indicat pe faþa acestuia.
Tehnica cubului este una participativ-activã. Ea
faciliteazã interogarea multiprocesualã, creînd o
armonie în triunghiul dezvoltãrii unei personalitãþi:
Atitudini

Cunoºtinþe

Abilitãþi
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Vom încerca sã urmãrim acest proces, oferind
drept exemplu o lecþie de istorie universalã în cl. XI-a.
Un proces foarte important este proiectarea orei. Din
perspectiva obiectivelor-cadru:
 utilizarea ºi interpretarea izvoarelor istorice
ºi istoriografice;
 dezvoltarea capacitãþii de investigaþie ºi a
deprinderilor de muncã intelectualã;
realizãm urmãtoarele obiective de referinþã:
 interpretarea documentelor istorice ale epocii
moderne;
 elaborarea comunicãrilor orale sau scrise,
utilizînd documente istorice, surse cartografice din epoca modernã.
Iniþial determinãm conþinuturile care ne vor ajuta
la realizarea obiectivelor. Pentru exemplificare alegem
tema Sistemul mondial al colonialismului, deci
subiectul lecþiei va fi colonialismul. Deoarece izvoarele istorice constituie o sursã deosebitã de învãþare,
interpretare ºi înþelegere a istoriei, elevii descoperind
în ele realitãþi inedite, vom selecta documentul Clive
despre aservirea Indiei de cãtre Anglia. Scopul lecþiei
va fi: dezvoltarea capacitãþii de muncã intelectualã ºi
de investigaþie prin elaborarea comunicãrilor orale sau
scrise în baza documentului istoric Clive despre
aservirea Indiei de cãtre Anglia.
Obiectivele operaþionale:
1. Definiþi noþiunea de colonialism în baza
informaþiei cunoscute ºi a celei aflate din text.
2. Analizaþi procesul de colonizare, rãspunzînd
la întrebãrile stabilite, avînd drept punct de
reper exemplul Indiei.
3. Apreciaþi colonialismul (aducînd minimum
trei argumente în susþinerea opiniei proprii).
Resurse: manualul, Crestomaþie la istoria universalã modernã (1640-1850), Dicþionarul enciclopedic
ilustrat.
Tehnici ºi procedee: Clustering, Gîndeºte 
Perechi  Prezintã, Ghid pentru învãþare.
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Obiectivul educaþional major al ºcolii constã în
dezvoltarea liberã, armonioasã a omului ºi formarea
persoanei creative care sã se poatã adapta la condiþiile în
schimbare ale vieþii (Legea învãþãmîntului RM). Acest
ideal educaþional îl putem atinge doar dacã va fi asiguratã
funcþionalitatea triadei pãrinþi-ºcoalã-comunitate.
Pe mãsurã ce creºtem ºi învãþãm, ne plasãm
experienþele, cunoºtinþele ºi sentimentele în diferite
compartimente, ca mai apoi sã le categorisim pentru
a le putea organiza. Acestea constituie piatra ºi
mortarul, folosite la ridicarea zidurilor în mintea
noastrã, adevãrate labirinturi, care în unele cazuri pot
deveni bariere în calea dezvoltãrii intelectuale. Ele
împiedicã procesele creatoare, distrug abilitatea de a
stabili conexiuni, de a vedea dincolo de categoriile
noastre, fãcîndu-ne sã rãtãcim prin aceste labirinturi
în cãutarea unor rãspunsuri.
Ce trebuie sã întreprindem pentru a evita apariþia
acestor ziduri? Ce ne facem dacã realizãm cã ele
deja existã?
Un rãspuns la aceste întrebãri ar fi dezvoltarea
gîndirii critice. A gîndi critic înseamnã a prelua idei, a
le examina implicaþiile, a le pune la îndoialã, a le
compara cu alte puncte de vedere, a argumenta, a defini
atitudinea în baza unor argumente. Gîndirea criticã
este marele meºter al nivelãrilor. Ea dãrîmã zidurile
din mintea noastrã. O practicã sistematicã de predare
în cheia gîndirii critice ar ajuta elevul sã producã (sã
creeze), ºi nu doar sã reproducã (sã repete). Exersarea
capacitãþilor de a gîndi, a înþelege, a deduce, a interpreta, a comunica în diverse moduri cele descoperite
vor transforma învãþarea într-un proces util ºi plãcut.
Marele M.Eminescu scria: ...De vreme ce existã
enciclopedii, dicþionare, glosare nici nu trebuie sã i
se pretindã elevului sã devinã o enciclopedie.
Explozia informaþionalã de astãzi va fi înlocuitã
mîine cu alta, de aceea trebuie sã le oferim elevilor un
volum mic de informaþie, dar care sã cuprindã cunoºtinþele-cheie, ideile-ancorã pe care ar putea construi
învãþarea, urmînd sã descopere prin efort propriu ºi
sã studieze profund la nivelul reflecþiei.
Curriculumul intenþioneazã trecerea treptatã la un
model dinamic, flexibil, realist, deschis pentru tot ce
este nou, axat pe obiective clar stabilite. Astãzi pentru
profesorul de istorie sînt fireºti urmãtoarele întrebãri:
În ce mod trebuie organizatã lecþia de istorie în baza
obiectivelor ? Cum urmeazã sã aleagã strategia didacticã? Cum ar putea valorifica sursele istorice?

Lia SCLIFOS

Dezvoltarea gîndirii critice
la lecþiile de istorie
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Conturarea unei strategii didactice este o etapã foarte importantã pentru cã îi permite profesorului sã alcãtuiascã
un scenariu orientativ al activitãþii sale.
Vom urmãri desfãºurarea lecþiei în baza unor paºi concreþi cu determinarea tehnicilor ºi procedeelor ilustrate.

N.B. Clustering-ul este o tehnicã care permite acumularea ºi prezentarea graficã a informaþiei, oferind posibilitãþi
de a crea asociaþii noi, de a stimula procesul de gîndire. Este foarte important ca tema sã prezinte interes pentru
toþi ºi cunoºtinþele elevilor sã fie suficiente pentru acumularea noii iinformaþii. Clustering-ul a fost utilizat la
evocare, iar pentru realizarea lui eficientã a fost utilizatã tehnica Gîndeºte-Perechi-Prezintã.
În demersul didactic, Gîndeºte-Perechi-Prezintã apare ºi ca tehnicã, ºi ca procedeu (în cazul dat) oportun
pentru evocare, ce permite valorificarea unui numãr mare de idei, solicitarea ºi implicarea tuturor elevilor în realizarea
unui obiectiv comun.

1.
2.
3.
4.

Care au fost acþiunile englezilor în India dupã aservirea ei?
Ce schimbãri au urmat în India în rezultatul colonizãrii engleze?
De ce Anglia a decis sã colonizeze anume aceastã þarã asiaticã?
Care sînt asemãnãrile ºi deosebirile dintre politica promovatã de guvernul englez în India ºi politica Marelui
Mogul?
5. Ce informaþie atestatã în document poate fi pusã la îndoialã ºi de ce?
6. Ce date, evenimente aþi adãuga la aceastã informaþie ca ea sã fie mai completã, mai amplã?
7. Aduceþi cel puþin trei argumente în susþinerea opiniei despre colonialism.

N.B. Ghidul pentru învãþare este o tehnicã de lecturã aplicatã la realizarea sensului.
Profesorul elaboreazã preventiv un set de întrebãri în baza unui text propus spre studiere elevilor. Formularea
întrebãrilor are o importanþã deosebitã, deoarece ele trebuie sã-l stimuleze pe elev sã gîndeascã critic, sã analizeze,
sã aprecieze, sã stabileascã conexiuni logice între cele redate în text ºi cele expuse în rãspunsuri. Elevii trebuie
învãþaþi sã dea dovadã de toleranþã, sã þinã seama de opiniile altora în mod obiectiv, gîndind ºi cîntãrind toate
argumentele.
Evitaþi urmãtoarele greºeli:
 utilizarea tehnicii date în situaþii inadecvate;
 lansarea unor întrebãri care implicã gîndirea sub limita minimã ºi ale cãror rãspunsuri sînt minore ºi uºor
previzibile;
 întrebãrile cu un grad de dificultate prea mare care depãºesc posibilitãþile ºi limitele de cunoaºtere ale
elevilor.
O soluþie în formularea întrebãrilor ar fi utilizarea taxonomiei lui Bloom, ce permite stimularea diferitelor
niveluri de gîndire: de la cunoºtinþe la înþelegere, aplicare, analizã, sintezã ºi evaluare. Tehnica Ghid pentru învãþare
poate fi utilizatã ºi în lipsa profesorului, întrebãrile constituind pentru elevi acel ghid care le va permite o învãþare
conºtientã.
N.B. Revenirea la Clustering este foarte elocventã, deoarece demonstreazã funcþionalitatea celor realizate,
utilitatea experienþei personale ºi responsabilitatea pentru propria învãþare.
Elaborarea definiþiei este un proces important pentru fiecare elev, de aceea utilizãm tehnica Gîndeºte-Perechi-
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Prezintã. Ea permite valorificarea tuturor ideilor,
elevii fiind implicaþi în activitate la maximum ºi
pãtrunºi de responsabilitate pentru ceea ce fac. La
sfîrºitul orei, în baza informaþiei prelucrate ºi a
recomandãrilor elaborate, elevii îºi vor exprima opinia,
formîndu-ºi abilitãþi de argumentare.
Am prezentat doar o variantã a demersului didactic
în care sînt utilizate diverse tehnici de instruire ce
faciliteazã parcurgerea unui circuit complet al învãþãrii, pentru a o extinde la nivelul înþelegerii ºi a o exersa
la nivelul reflecþiei.
Documentul istoric a fost acel conþinut pe care
l-am selectat pentru realizarea obiectivelor. Profesorii
de istorie au datoria de a utiliza izvoarele documentare
referitoare la o anumitã perioadã istoricã sau eveniment, obiºnuindu-i pe elevi sã le foloseascã ca surse
de informaþie, sã le studieze, sã le analizeze, sã le

confrunte ºi sã le compare. Doar prin studiul aprofundat al documentelor istorice se poate ajunge la
cunoaºterea cît mai completã ºi mai apropiatã de
adevãr a trecutului ºi prezentului omenirii, ceea ce îi
permite elevului sã se apropie de atmosfera ºi
mentalitatea veacurilor trecute, sã-ºi formeze o imagine vie, veridicã asupra evoluþiei societãþii. De noi,
profesorii, depinde cînd ºi cum vor învãþa elevii istoria,
transformînd conþinuturile apãsãtoare în conþinuturi
utile, iar învãþarea pentru a ºti  în învãþare pentru a
întreprinde, a acþiona, a progresa.
În acest sens, este binevenitã afirmaþia lui A.France: Nu vã mîndriþi cu predarea unui numãr mare
de cunoºtinþe, stîrniþi numai curiozitatea. Mulþumiþi-vã sã deschideþi minþile, nu sã le supraîncãrcaþi.
Puneþi în ele scînteia.

Writing is basically a process of communicating
something on a paper to an audience. If the writer
has nothing to say, writing will not occur.
Adewumi Oluwadia

The modern approach to the teaching of writing involves a combination of the communicative approach and the process approach to writing. According to Chan it is based on three assumptions:
1. People write to communicate with readers.
2. People write to accomplish specific purposes.
3. Writing is a complex process.
Thus, writing is seen as a communicative act. Students are asked to think of their audience, the reader, and their
purpose when writing. Meaning is emphasized, rather than form. And writing is seen as a process which can be divided
into three stages: prewriting, composition and revision.
It often happens that teachers ask students to write an essay, composition or even a story, without explaining
how to write it correctly. And students write, and then check and then rewrite it once again, thus, accomplishing the
2nd & the 3rd stages of the writing process. And here is the point where many questions appear:
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Were your students motivated to write that essay?
How did you motivate them?
Were the essays as good as you expected them
to be?
 If not, what is the problem?
 Whose fault is this - yours or your students?
 Would you like to know how can you motivate
them the next time you give this task?
Probably, many teachers would answer, Yes.
So, before those writing stages: composing and rewriting, there is a before stage that is prewriting.
Prewriting can be defined as any structural experiences
that influence active student participation in thinking,
speaking, writing, and working on the topic under focus in a writing lesson.
It is a very important stage in addition to all the
other stages of an ESL writing classroom. Prewriting
activities provide students with something to say.
According to DAoust: Prewriting activities generate ideas; they encourage a free flow of thoughts and
help students to discover both what they want to say
and how to say it on a paper. In other words, prewriting
activities facilitate the planning for both the product
and the process.
Spack also asserts that prewriting techniques/strategies teach students to write down their ideas quickly
without too much concern about surface errors and
form. This practice helps their fluency, as they are able
to think and write at the same time, rather than think
and then write.
This article presents 10 easy strategies to make your
ESL writing classroom successful.
The given strategies should be seen and used as alternative ways of stimulating and motivating students to write
more and better. They help students think more carefully
about what are they writing and how are they writing.
1. Oral group/ Individual Brainstorming
This strategy involves the use of leading questions
to get students thinking about a topic or idea that is
under focus. The questions could be written on the chalk
or white board and each student asked to think out answers to them. The teacher allows an interval of some
minutes to let students think. Then he can choose students to tell the class their answers or reactions to the
questions. But there might be a problem here: only
strong students may want to tell their answers. Then,
what should we do with the rest of the students?
So, instead of choosing only some students to tell
their answers, ask everyone to write on a sheet of paper at least 2-3 answers and hang their papers on the
wall. This gives all the students the chance to share their
answers and complete their own versions. This strategy also stimulates creative thinking. Students can also
use it to generate material for their writing once they
master it. So, brainstorming is a thinking tool that can
be used at any stage of the writing process.
2. Clustering
Clustering has been defined as a  prewriting technique/strategy that enables the student to map out his/
her thoughts on a particular topic or subject and then
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chose which ones to use. It is a process that generates
ideas, images and feelings around a stimulus word. The
teacher circles the stimulus word on the board - for
example, energy - and asks students to say everything
that comes to mind when they see this word. All types
of responses should be encouraged. The teacher clusters these responses on the board as they are made, with
the nucleus word energy in the center and all responses
radiating outwards. You can tell your students that they
often have many ideas floating in their brains and that
the best way to keep these ideas is to cluster them
quickly a on paper; otherwise, some will escape.
Then the teacher can ask the students to write a
short paragraph using their clusters. Then, they can be
asked to give a title to what they have written.
3. Looping (free writing)
Looping - entails writing nonstop (without fear of
errors) on anything that comes to ones mind on a particular topic. After writing for a while, the teacher may
encourage students to read and reflect about what was
written, and ask them to sum it up in a single sentence.
If a student repeats this for several times, it helps him to
generate ideas or bits of texts for his writing. This strategy works well starting with the 4th/5th grades and so on.
4. Cubing
This strategy involves a quick consideration of a
subject from six points of view:
 Describe it
 Compare it
 Associate it
 Analyze it
 Apply it
 Argue for or against it
The teacher can even use a colored cube having all
these written on each side of it.
The students can be taken through a practical session where subjects /topics can be very different. The
teacher can give some tips on what the students are
expected to do when cubing to generate materials:
 Describe it: examine the topic or object closely
and tell what you think it is all about. (The
teacher can use pictures with the younger students).
 Compare the topic or object to some other you
have come across before, what is it similar to?
Different from?
 Associate it with some thing you are familiar
with already, what does it remind you of?
 Analyze it by telling how it is made if it is an
object.
 Apply it: tell what can be done with the object
or topic, how it can be used to improve your
learning etc.
 Argue for or against it, take a stand, give a
reason(s) any that come to your mind, for
supporting or being against the topic or object
under discussion.
By the time students have gone though these steps
of cubing, they should have generated a lot of ideas and
materials from which they can write their first drafts.
This strategy works well at all levels, but best of all
with advanced students.

(to be continued)

Noþiunea de profesor ºi cea de elev
trebuie sã lunece una spre alta
pentru a se contopi.
Ana Blandiana

Sorin CRISTEA

Elevul  obiect ºi subiect al
educaþiei

Elevul poate fi definit în termenii unui concept pedagogic operaþional, identificabil la nivelul structurii de
funcþionare a educaþiei, care vizeazã în mod direct
activitatea de instruire realizabilã în contextul procesului
de învãþãmînt. În aceastã perspectivã largã, elevul poate
fi analizat la nivelul Teoriei generale a educaþiei sau
Fundamentelor pedagogiei (ca exemplu particular de
obiect al educaþiei, de agent sau actor cu resurse potenþiale
de subiect al educaþiei) ºi în mod special în cadrul Teoriei
generale a instruirii sau al Didacticii generale, ca exponent referenþial al corelaþiei funcþionale dintre educator
ºi educat, dintre instruire ºi învãþare, angajat ca subiect
epistemic, capabil la un moment dat sã atingã nivelul cel
mai înalt al educaþiei  autoeducaþia (moment care
marcheazã transformarea sa din obiect în subiect al
propriei sale formãri-dezvoltãri, respectiv autoformãriautodezvoltãri).
Analiza elevului este realizabilã din perspectiva mai
multor ºtiinþe ale educaþiei: a) Teoria generalã a
educaþiei (Fundamentele pedagogiei); b) Teoria generalã a educaþiei (Didactica generalã)  care studiazã
poziþia elevului la nivelul structurii de funcþionare a
educaþiei/instruirii; c) Psihologia educaþiei  care studiazã
elevul în contextul activitãþii de învãþare, în sens general

(vezi problematica succesului sau a insuccesului ºcolar)
ºi particular (vezi problematica stadiilor de dezvoltare);
d) Psihosociologia educaþiei  care studiazã elevul în
contextul relaþiilor sociale de grup ºi microgrup;
e) Sociologia educaþiei  care studiazã elevul în contextul
statuturilor ºi rolurilor sociale, condiþionate micro ºi
macro-structural; f) Igiena educaþiei/instruirii  care
studiazã elevul în contextul optimizãrii condiþiilor psihofiziologice de învãþare în mediul ºcolar ºi extraºcolar
Din articularea acestor perspective  cele mai vehiculate în ºtiinþele educaþiei  ar putea rezulta urmãtoarea
definiþie operaþionalã: elevul reprezintã un element de
bazã al structurii de funcþionare a educaþiei/instruirii (vezi
corelaþia educator-educat, profesor  elev) care desfãºoarã o activitate de învãþare cu finalitate psihosocialã,
realizabilã conform cerinþelor complexe (psihologice,
sociale, pedagogice, fiziologice) proprii fiecãrui stadiu
de dezvoltare, valorificabil în plan individual ºi comunitar, în contextul exercitãrii unor statuturi ºi roluri
condiþionate micro ºi macro-structural, în mediul ºcolar
ºi extraºcolar.
Perspectiva ºtiinþelor fundamentale ale educaþiei
 Teoria generalã a educaþiei, Teoria generalã a instruirii
 evidenþiazã calitatea elevului de factor determinant în
proiectarea, realizarea ºi dezvoltarea oricãrei activitãþi
cu finalitate formativã, în mod special, a celor angajate
în contextul social ºi pedagogic propriu sistemului ºi
procesului de învãþãmînt.
Literatura de specialitate consemneazã prezenþa
indispensabilã a elevului, angajatã, în mod obiectiv (chiar
ºi în cazul celor mai excesive variante de magistrocentrism), la nivelul structurii de funcþionare a educaþiei,
în general, a instruirii (ºi învãþãrii), în mod special.
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Calitatea sa de obiect al acþiunii presupune participarea ca subiect epistemic la nivelul corelaþiei care
trebuie proiectatã, realizatã ºi dezvoltatã permanent cu
profesorul, iniþiatorul activitãþii de educaþie, în general, a
celei de instruire, în special, în mediul ºcolar dar ºi
extraºcolar.
Elevul reprezintã obiectul educaþiei cu bio- psihoºi sociostructura sa individualã care îºi încorporeazã
conþinutul  de cunoºtinþe, aptitudini ºi capacitãþi  atît
prin acþiunea pedagogicã a subiectului educaþional
(învãþãtor, profesor etc.) în ºcoalã, cît ºi prin factorii
autopropulsori ai autoeducaþiei (Todoran, D., în
Todoran, D., coord., 1982, pag.68).
Elevul reprezintã, alãturi de profesor, unul din
agenþii acþiunii educaþionale, angajat individual sau
colectiv, în calitate de obiect ºi de produs al acþiunii,
realizabil în raport de anumite programe, decizii, situaþii,
motivaþii, valorizãri (vezi Neacºu, I., 1986, pag.30, 69).
Elevul reprezintã obiectul acþiunii educaþionale sau
receptorul acþiunii asupra cãruia se vor exercita efectele
acþiunii respective, realizabil în douã ipostaze pedagogice diferite dar complementare: a) doar ca obiect al
acþiunii ( ) aºa cum se prezintã la începutul unei
secvenþe; b) ca obiect transformat, rezultat al transformãrilor ce s-au produs, înregistrate la sfîrºitul acelei
secvenþe (Nicola, I., 1996, pag.30).
Elevul reprezintã un factor determinant în cadrul
oricãrei situaþii educaþionale realizatã, în special, în mediul
ºcolar alãturi de profesor care exercitã asupra sa o acþiune
bazatã pe o relaþie de comunicare, asimetricã (datoritã
experienþei superioare a emiþãtorului) dar cu dublu
sens, prin evaluarea ºi valorificarea continuã a reacþiilor
receptorului, care poate refuza, eluda, simula sau atinge
(tangenþial, parþial, integral) obiectivele referitoare la
înþelegerea ºi aplicarea mesajului pedagogic (vezi Mialaret,
G., 1993, pag.15-31).
Analiza structurii de funcþionare a educaþiei permite
identificarea statutului elevului realizabil în contextul
sistemului ºi al procesului de învãþãmînt la nivelul corelaþiei
sale permanente cu profesorul, angajatã în termeni de
comunicare pedagogicã, practicã ºi emancipatoare (vezi
Habermas, J., Cunoaºtere ºi comunicare, Editura Politicã,
Bucureºti, 1983; Connaissance et intéret, Gallimard, Paris,
1991; Conºtiinþã moralã ºi acþiune comunicativã, Editura
All, Bucureºti, 2000).
Elevul reprezintã obiectul educaþiei prin statutul sãu
ontologic, existenþial, care solicitã receptarea unor mesaje
pedagogice elaborate de un cadru specializat, profesorul.
Din punct de vedere gnoseologic, ca potenþial de cunoaºtere ºtiinþificã, elevul este un subiect epistemic
(J.Piaget) realizabil pe tot parcursul ºcolaritãþii prin
capacitatea sa de receptare ºi valorificare integralã a
mesajelor pedagogice. În plan ontologic, transformarea
elevului din obiect în subiect al educaþiei devine posibilã
în urma unui proces extrem de complex care implicã
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atingerea urmãtoarelor premise: a) o educaþie de calitate
(în perspectiva proiectãrii curriculare, a educaþiei permanente, a autoeducaþiei, a valorificãrii depline a potenþialului educabilitãþii), realizatã, în special, în ºcoala generalã,
de bazã, între 6-16 ani); b) o perfecþionare a capacitãþilor
de autoevaluare obiectivã prin construirea unor circuite
de conexiune inversã internã din ce în ce mai rafinate
pedagogic ºi eficiente social; c) o dezvoltare amplã ºi
consecventã a capacitãþilor de autoinstruire eficientã în
contexte pedagogice ºi sociale tot mai diversificate; d) o
fixare a capacitãþii de autoproiectare pedagogicã a
acþiunilor de educaþie/instruire, care devin acþiuni de
autoeducaþie/autoinstruire (vezi Cristea, S., 2000, pag.
9-10; 22-24; 258; 354).
Pregãtirea acestui salt calitativ presupune ºi valorificarea altor modele de analizã a elevului, degajate la
nivelul cercetãrilor aplicate întreprinse în ºtiinþele
educaþiei, referenþiale fiind cele iniþiate dintr-o perspectivã predominat psihologicã (vezi Neculau, A., 1983)
sau psihosociologicã (vezi Nicola, I., 1978). În acelaºi
context, pot fi plasate ºi instrumentele cu caracter
metodologic (caietul dirigintelui, fiºa ºcolarã ) care
vizeazã cunoaºterea psihopedagogicã ºi socialã a elevului,
valorificabile prin contribuþia profesorului, în general, a
profesorului-diriginte ºi a profesorului-consilier, în mod
special (vezi Holban, I., coord., 1978; Cristea, S., 2000,
pag. 19-21; 35-36; 51-52; 71-73; 152-154).
Perspectiva pedagogiei postmoderne consemneazã
poziþia centralã a elevului acordatã în condiþiile afirmãrii
unui nou model de proiectare, realizare ºi dezvoltare a
educaþiei/instruirii, propriu paradigmei curriculumului.
Prin prioritatea acordatã obiectivelor ºi corespondenþelor
pedagogice necesare între acestea ºi conþinuturi (cu accent pe atitudini ºi cunoºtinþe de bazã)  metodologie
(cu accent pe strategiile eficiente)  evaluare (cu accent
pe evaluarea continuã/formativã), în contextul unui
învãþãmînt diferenþiat, individualizat, paradigma curriculumului are în vedere elevul real. El este identificabil în
raport de toate conþinuturile generale ale educaþiei (morale  ºtiinþifice  tehnologice  estetice  psihofizice) ºi
de toate formele generale ale educaþiei/instruirii (formale
 nonformale  informale).
Plasarea obiectivelor pedagogice în centrul proiectului curricular marcheazã în fapt valorificarea integralã
a resurselor de care dispune elevul, în plan intern ºi
extern, pe orizontala ºi verticala sistemului de învãþãmînt,
în perspectiva educaþiei permanente. Pe orizontalã, prin
integrarea în spaþiul pedagogic a tuturor conþinuturilor
ºi formelor generale ale educaþiei în orice moment al
evoluþiei sale în cadrul procesului de învãþãmînt (vezi
corelaþiile posibile ºi necesare între dimensiunea moralãºtiinþificã-tehnologicã-esteticã-psihofizicã a dezvoltãrii
personalitãþii elevului, respectiv între resursele de
educaþie/instruire formalã-nonformalã-informalã); pe
verticalã, prin deschiderea timpului pedagogic al educa-

þiei/instruirii, a cãrui resurse de (auto)perfecþionare
trebuie distribuite din perspectiva valorificãrii lor
integrale nu numai în cadrul ºcolii, ci pe tot parcursul
existenþei umane.
Perspectiva educaþiei permanente, proprie paradigmei curriculumului, creeazã premisa realizãrii saltului
de la educaþie la autoeducaþie, care marcheazã decisiv
evoluþia calitativã a statutului elevului sau studentului, a
celui aflat iniþial în ipostaza de obiect al acþiunii educaþionale. Aceastã evoluþie calitativã delimiteazã inclusiv
traseele pe care le parcurge demersul pedagogic prin
contribuþia, altfel unanim acceptatã a educatorului ºi a
celui educat, respectiv a profesorului ºi a elevului. Pentru
pedagogia tradiþionalã elevul rãmâne (doar) un agent
înclinat sã reproducã un singur rol (sau aceeaºi categorie
de roluri), de receptor sau de rotiþã într-un mecanism
determinat mai mult din exterior. Pentru pedagogia
modernã elevul devine un actor al educaþiei  alãturi
de profesor  care poate exercita mai multe roluri sau
categorii de roluri care probeazã determinismul de tip
teleologic propriu activitãþii de educaþie/instruire.
Pedagogia postmodernã dezvoltã aceastã veritabilã
origine teleologicã a acþiunii educaþionale care permite
elevului sã devinã autor al educaþiei, respectiv autoformator capabil de autoproiectare curricularã. În acest
metapunct al pedagogiei postmoderne elevul poate
deveni efectiv din obiect-actor ale educaþiei, subiect-autor
al educaþiei (vezi Pourtois, J.-P.; Desmet, H., 1997,
pag.306-311). Este urmarea faptului cã obiectul, devenit

subiect al educaþiei, îndeplineºte mai multe roluri sociale
ºi pedagogice într-un scenariu tot mai complex pe care îl
reconstruieºte permanent ca autor al educaþiei/instruirii.
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The current edition of the magazine focuses on the issue of students as protagonists of the educational process. Our authors try to
elucidate different aspects of the student live: problems, goals, rights
dreams etc. As usual, we have also some articles concerning
improvements in teaching technologies.
The Curriculum Vitae article presents the CIDDC in Moldova: a description of its main activities and its outcomes and impact
on the children as a community.
In the column Rubicon Managerial article, Vitalie Popa presents a new project of Educational Center Pro Didactica  School SelfEvaluation: its goals and objectives.
The Quo vadis? article provides an evolution of a student: we have three authors (of different ages) who aim to explain what it
means to be a student from their point of view. The reader will find also very interesting ideas of students regarding these issues, which
were shared in a discussion with many students, organized on 1st June  Childrens Day. In his article, A. Bolboceanu presents the
characteristics of teenagers cognitive development through the human being  computer connection. S. Lisenco offers some reflections
on national testing. In the our authors articles, A.Mocrac, M.Vleju, and V. Miron, the reader will find a lot of information about students
activities.
The Evenimente C.E.P.D. article opens with a stenography of a round table concerning to the characteristics of the Danish
Educational System. The reader will also find in this article new information about the most recent events at the Pro Didactica Educational
Center: the publication of two books and the summer school.
The Ex cathedra article begins with an article about therapy with disabled children , written by I. Iurchevici. In his article, the author
P. Cerbusca sets out to outline the development of a student. assessment system The reader will also find an article about the role of the
family in childrens education. The article written by V. Popescu contains very useful information for children. In his article, the author
presents the main objectives and activities of the Child Abuse Program in Moldova.
In the column Docendo Discimus article, the reader will find some suggestions for improving the teaching process in math,
biology, and chemistry.
The characteristics of the assessment methodology used with teenagers in an elite school are described in the article by I. Tibuleac
in the Vademecum Psihologic article.
Teachers who are interested in their professional development will find new instructional methods in the Dezvoltarea Gindirii
Critice article.. Our authors, A. Grosu, S.Lozovanu, and L.Slifos, in their articles, provide a detailed description of one technique.
In our traditional feature Dictionar, S. Cristea presents an article about the student as object and subject of education.
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Aºteptãm ca de obicei articolele dumneavoastrã, care nu trebuie sã depãºeascã cinci pagini, dactilografiate la douã rînduri.
Redacþia nu recenzeazã ºi nu restituie materialele nepublicate.
Responsabilitatea pentru corectitudinea ºi veridicitatea conþinutului materialelor prezentate revine semnatarilor.
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