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OBIECTIVELE GENERALE ALE PROIECTULUI:
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•
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•
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• Extinderea şi îmbunătăţirea activităţilor de consolidare a încrederii între instituţiile şi comunităţile de pe
ambele maluri ale râului Nistru.
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Quo vadis?

Valorile şi internalizarea lor
Rezumat: Societatea omenească a presupus, presupune şi
va presupune existenţa valorilor (şi o anumită structură a lor).
Conservarea şi transmiterea acestora se face în mod sistematic
prin educaţie. Oricât de mult ne-ar preocupa eficientizarea relaţiei şcolii cu cerinţele şi dinamica pieţei muncii, integrarea şi
utilizarea noilor tehnologii informatice în practica educaţională,
compararea performanţelor elevilor noştri cu performanţele
Gabriel Albu
elevilor din alte ţări, nu putem – nu ne este permis – să ignorăm sau să subapreciem importanţa/semnificaţia valorilor
dr. prof. univ., Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti
(spirituale) în formarea noilor generaţii. Studiul şi-a propus să
evidenţieze faptul că preocuparea pentru interiorizarea valorilor fundamentale ale umanităţii de către tineri reprezintă – dincolo
de constrângerile şi de priorităţile momentului – cea mai importantă misiune a educaţiei, în general, şi a şcolii, în special.
Abstract: Human society has presumably involves and implies the existence of values (and some of their structure). Their
preservation and transmission is done by education. No matter how much we focus on optimization of relationship between the
school and the requirements and labor market dynamics, integration and use of new information technologies in educational
practice, comparing the performance of our students with student performance in other countries, we can not – we are not allowed – to ignore or underrate the importance/ significance of values (spiritual) in the formation of new generations. The study
aims to highlight that concern for internalizing fundamental values of humanity by young people is – beyond the constraints
and priorities of the moment – the most important mission of education in general and schools in particular.
Keywords: values, internalization of values, pedagogy of values, primary socialization, secondary socialization
A. Societatea contemporană şi scara ei de valori

Transformările tehnologice, economice şi sociale s-au accelerat; am spune că au viteza unui expres. Viaţa noastră
se schimbă într-un ritm nemaiîntâlnit [15, p. 7]. Pare că am intrat într-o altă galaxie: „o galaxie urbană, digitală”
[idem, p. 33], în care – potrivit lui K. Nordström şi P. Schlingmann (2015) – „cooperarea, în toate formele sale legal
permise, naşte valoare mai mare decât competiţia directă” [15, p. 34].
Totodată, pe lângă cooperare, mai este nevoie – în viziunea aceloraşi specialişti suedezi – de încredere, modestie,
deschidere şi acceptarea eşecului [idem]. Ne-am trezit într-o călătorie „către un loc unde domneşte haosul”, unde
	K. Nordström şi P. Schlingmann (2015) vorbesc de faptul că, în aceste timpuri, este importantă însuşirea şi practicarea artei
dezînvăţării. În acest demers, „modestia” joacă un rol esenţial. ”A fi modest este o calitate definită adeseori ca aparţinând
unei persoane echilibrate. Este vorba despre capacitatea de a ne percepe propriile limite” (p. 38, s.n.).
Apoi, mai este vorba despre deschidere. „Dacă modestia implică acceptarea propriilor limite şi faptul că putem învăţa unii
de la alţii, deschiderea implică acceptarea faptului că prejudecăţile pot fi reanalizate. Că trebuie să ascultăm cu adevărat, şi
nu doar să auzim ce au ceilalţi de spus” (pp. 38-39, s.a.).
	Urmează, după aceea, atitudinea noastră faţă de eşec (atât faţă de eşecul propriu, cât şi faţă de eşecul celorlalţi). Potrivit
specialiştilor suedezi, eşecul este „un pas necesar către evoluţie, o etapă a învăţării”, căci „într-un eşec există lecţii care
trebuie însuşite şi învăţate” (idem, p. 39).
Pe scurt, „a fi modest, deschis şi a accepta eşecul – reprezintă un punct de pornire excelent pentru învăţarea continuă şi au-



„totul este lichid” (iar nu numai frica). Suntem într-un
parcurs în care – potrivit lui U. Eco (2016) – societatea
însăşi se fluidizează (p. 8). Aceasta înseamnă – potrivit
celebrului profesor italian – că suntem în situaţia în care
„în lipsa oricărui jalon de referinţă, totul se topeşte întrun soi de stare lichidă” [idem, pp. 7-8]. În acest tip de
societate, atât comunitatea, cât şi individul trăiesc „un
continuu proces de şubrezire” [idem, p. 8].
Astfel:
• Odată cu criza conceptului de comunitate (şi a
comunităţii înseşi) întemeiată pe valori „ce îi
permitea individului să se simtă parte a unui tot
care ţinea seama de nevoile sale” [idem, p. 7] – îşi
face apariţia, susţine autorul, „un individualism
nestăvilit, în care nimeni nu mai este tovarăşul
de drum al celuilalt, ci duşmanul de care trebuie
să se păzească” [ibidem];
• Într-o atare societate, pentru individul lipsit de
repere, singurele soluţii sunt consumismul şi
apariţia publică cu orice preţ: pe de o parte, este
vorba de acel consumerism care-l face pe individ
„să trăiască de la un consum la altul într-un soi
de bulimie fără scop”, părtaş la „această orgie a
obiectului râvnit” [idem, p. 8]; pe de altă parte,
din pricina acestei societăţi aşa-zis lichide, „în
care toţi (membrii ei – n.n. – G.A.) sunt într-o
criză a identităţii şi a valorilor, neştiind unde să-şi
caute punctele de referinţă în funcţie de care să se
definească, unicul mod de a obţine recunoaştere
socială este «a fi văzut» cu orice preţ” [idem,
p. 30]. Pentru a nu se afunda „în gaura neagră
a anonimatului, în vâltoarea uitării” [idem, p.
26], pentru „a-şi hrăni sentimentul că există”
[idem, p. 32], tendinţa generală a oamenilor pare
a fi dorinţa de a fi văzuţi şi auziţi cu orice preţ.
Pentru mulţi dintre ei, dacă nu pentru cei mai
mulţi, valoarea de căpătâi o reprezintă apariţia
publică (sau, am putea zice, vizibilitatea). În
context, U. Eco (2016) notează: „a fi în văzul
lumii, a fi obiectul discuţiei publice reprezintă o
valoare atât de importantă, încât mulţi sunt gata
să renunţe la ceea ce odată se numea pudoare (sau
sentimentul de apărare a fiinţei noastre intime)”
[p. 28]. Toate acestea scot la iveală – potrivit
savantului şi scriitorului italian – procesul de
pierdere a ruşinii [ibidem].
tentică ce determină, la rându-i, schimbarea” (ibidem).
	 Autorii suedezi consideră că, de la o vreme, „ne-am procopsit cu o nouă frică, specifică. O frică difuză, volatilă”,
pe care Z. Bauman o defineşte drept frică lichidă (2015,
p. 23).
	 Pentru un interes special faţă de această temă-provocare, ne
permitem să recomandăm şi lucrarea lui G. Albu intitulată
Interogaţie şi autointerogaţie în educaţie, apărută în anul
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În aceste amalgamate, rapizi şi controversate procese, pare că totul, sau aproape totul, se reduce la „crearea
securităţii în mijlocul insecurităţii lichide”, la înţelegerea
faptului că „incertitudinea este singurul lucru cert” [15,
p. 131].
Trăim într-o piaţă mobilă, prin care „am transformat
planeta noastră într-un imens bazar, într-o perioadă
scurtă” [idem, p. 11]; asistăm la înmulţirea rolurilor
şi contactelor sociale, la ciocnirea civilizaţiilor şi a
culturilor, la amplificarea fără precedent a mobilităţii
socioprofesionale. Toate aceste procese ce caracterizează contemporaneitatea întreţin un spaţiu social ce
potenţează relativismul şi confuzia morale, în particular,
şi axiologice, în general. Ele pot duce (îndeosebi la preadolescenţi, adolescenţi şi tineri) la fenomene de vidare,
indiferenţă sau derută valorică [12, pp. 419-420, s.a.].
Că ne convine sau nu, ne aflăm în „epoca interesului propriu” [15, p. 73], a plăcerii imediate (materiale,
trupeşti) şi a imitaţiei.
a. În societate sunt promovate mentalitatea individualistă şi individualismul. Epoca noastră, precizează J.
Sévillia (2009), „a aşezat individul în centrul a tot” [17,
p. 36]. Individul-rege a triumfat. În atari circumstanţe,
„lipsit de criterii şi de repere ce ar ţinti dincolo de persoana lui, omul este, potrivit eseisului italian, definitiv
lăsat în seama lui, limitat la pulsiunile, pasiunile şi
dorinţele sale” [17, p. 53]. „Acum – ne asigură K. Nordström şi P. Schingmann (2015) – se creează individul
multinaţional” [15, p. 71] şi, odată cu el, înţelegem noi,
are loc globalizarea mentalităţii individualiste. Întâlnim
aproape la tot pasul semnele acestei mentalităţi: lăcomia,
trufia, mândria, înşelăciunea, minciuna, snobismul, trivialitatea, oportunismul, făţărnicia, linguşirea, impostura.
Totodată, sunt tot mai rare, în ultimul timp, loialitatea,
altruismul, buna credinţă, generozitatea, cumpătarea,
răspunderea, sacrificiul de sine, echitatea [9].
În ceea ce-l priveşte, D. Brooks (2014) constată că,
în etapa pe care o parcurgem, s-a instaurat „o mentalitate
cinică întemeiată pe principiul Apucă ce poţi, înaintea
celorlalţi!” [2, p. 418], Treci peste rând, intră în faţă!,
Ia primul, până se dezmeticesc ceilalţi!, Nu-ţi face probleme, lumea este a celor îndrăzneţi, descurcăreţi, iuţi,
fără scrupule! etc. Astfel, constatăm că este (tot mai)
important să ne asigurăm că „interesul personal pozitiv
nu degenerează într-un egoism fără limite”, absurd şi
devastator, consideră G. Hamel [9, p. 24].
b. Individualismul duce însă spre hedonism, iar nu
2016 la Editura Didactică şi Pedagogică din Bucureşti.
	 Potrivit lui J. Sévillia (2009), „explozia de delicvenţă este
produsul unei societăţi dezmembrate de o mentalitate
individualistă, de spiritul hedonist, de declinul autorităţii,
de respingerea regulilor, de destrămarea familiei, de criza
şcolii, de pierderea de repere, de relativismul moral” (p.
118).
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spre asceză, spre autoreflecţie şi perfecţiune spirituală
de sine. După J. Sévillia (2009), acesta are întâietate.
Trăim într-o societate a plăcerii imediate, în care asistăm
la extinderea valorilor hedoniste [17, p. 11, p. 86].
c. Totodată, am intrat într-o şi parcurgem o epocă a
imitaţiei. Ne este tot mai greu şi pentru tot mai mulţi dintre noi să facem distincţia dintre original şi copie, dintre
veritabil şi surogat, dintre autentic şi imitaţie. Lumea se
umple de copii, de imitaţii. Am ajuns „să trăim, potrivit
lui K. Nordström şi P. Schlingmann (2015), într-o lume
karaoke, unde totul poate fi copiat” [15, p. 108]. În aceeaşi notă, J. Haidt (2016) consideră că „oamenilor le pasă
mai mult de aparenţe şi de reputaţie decât de realitate”
[8, p. 102], respectiv, de ceea ce sunt cu adevărat şi de
ceea ce îi reprezintă cu adevărat.
Potrivit profesorului nord-american, lumea socială este glauconiană (termen derivat de la personajul
Glaucon, fratele lui Platon, din dialogul Republica, al
marelui gânditor antic grec). „Ne pasă foarte mult de
ceea ce cred alţii despre noi” [idem, p. 107]. Suntem
preocupaţi de acceptarea şi de admiraţia celorlalţi. J.
Haidt (2016) precizează: „Necinstea şi ipocrizia judecăţii noastre morale se datorează dorinţei noastre de a-i
face pe ceilalţi să ne placă (să ne aprecieze – n.n – G.A.)
şi să coopereze cu noi” [8, p. 104]. În aceste condiţii,
continuă autorul, „gândirea noastră morală este mai
degrabă ca a unui politician care caută voturi decât ca
a unui cercetător care caută adevărul” [idem, p. 105].
Pe scurt, „majoritatea înşală”, conchide J. Haidt [8,
p. 113, s.a.]. „Minţim, trişăm şi manipulăm principiile
morale, destul de des atunci când ni se pare că n-o să
ne observe nimeni, iar apoi ne activăm gândirea morală
pentru a ne gestiona reputaţia şi pentru a ne justifica
în faţa altora” [idem, p. 238].
La rândul său, D. Brooks, un recunoscut jurnalist
nord-american, consideră că oamenii sunt caracterizaţi
de dorinţa de armonie, „de căutare a momentului în
care tiparele noastre interioare (mai precis, ale creierului nostru – n.n. – G.A.) şi cele exterioare se contopesc”
[2, p. 280]. „Mai presus de orice, menţionează jurnalistul, oamenii caută armonie în relaţiile cu ceilalţi”
[idem, p. 282]; obţinerea stării optimale de armonie
„poate genera un sentiment copleşitor de înălţare”
[idem, p. 284]. Pentru majoritatea dintre noi, „forma
cea mai puternică de căutare a armoniei este dorinţa
intensă de a ne contopi cu un celălalt semnificativ,
adică de a iubi” [idem, p. 285]. Suntem preocupaţi de
armonizarea cu semenii, iar „această tânjire – scrie
D. Brooks (2014) – este un proces ce nu se încheie
– modelare, ajustare, modelare, ajustare – un ghid către
viitorul nostru” [ibidem].
Autorul observă că, în pofida acestei dorinţi şi căutări, „în şcolile noastre nu le predăm tinerilor aceste
aptitudini – de a armoniza tiparele mentale, de a căuta



fluxul, de a lega prietenii. Şi totuşi, fericirea este dependentă de ele, aşa cum nefericirea este produsă de absenţa
lor” [idem, p. 284].
Chiar dacă pleacă de la premise diferite, pare că
viziunea lui D. Brooks se întâlneşte, în cele din urmă,
cu cea a lui J. Haidt atunci când recunoscutul ziarist
menţionează că, în numele armoniei (şi a realizării ei),
„mare parte din viaţă ne-o petrecem încercând să-i facem
pe ceilalţi să ne accepte tiparele şi străduindu-ne să rezistăm hegemoniei altor minţi. La o scară mare, oamenii
nu doar că se conectează; oamenii se află în competiţie
pentru conectare. Concurăm unii cu ceilalţi pentru a
câştiga prestigiul, respectul şi atenţia ce ne vor ajuta să
ne conectăm cu ceilalţi. Încercăm să ne întrecem unii pe
ceilalţi în câştigarea aprobării celorlalţi. Asta este logica
jocului complicat pe care îl jucăm” [2, pp. 286-287].
C-o ştim sau nu, că ne-o dorim sau că nu ne-o dorim,
mai mult sau mai puţin, cu toţii suntem, într-un fel sau
altul, participanţi la obiectivarea vremurilor, creatori de
istorie. În viziunea lui U. Eco (2016), „istoria e impură
şi năclăioasă. Asta trebuie ţinut minte mereu, deoarece
catastrofele de mâine se pregătesc deja de astăzi, întotdeauna camuflate perfid” [4, p. 279]. De aceea poate,
mai mult ca oricând, într-o societate tulbure, lichidă,
contradictorie, cu un mare potenţial conflictual, aflată
într-o continuă prefacere este nevoie să ştim necondiţionat ce valori ne controlează şi ne orientează deciziile,
	

D. Brooks (2014) consideră că „dorinţa armoniei atinge
cotele cele mei profunde în momentele de transcendenţă,
când simţim că fuzionăm cu natura şi cu Dumnezeu, când
sufletul se ridică şi sentimentul de uniune cu Univesul
devine predominant” (p. 282).
	 Pentru D. Brooks (2014), în acest joc psihosocial (în care
ne lăsăm antrenaţi sau în care ne antrenăm, ca făcând parte
din eforturile şi motivaţiile noastre de adaptare la societatea
în care trăim), în această încrâncenată tentativă personală,
„mintea umană este o maşină care produce surplus de
încredere în sine” (p. 294). Oamenii supraestimează „ceea
ce cred că ştiu” (idem, p. 285). Ei îşi supraestimează „capacitatea de a înţelege de ce iau anumite decizii. Inventează
poveşti prin care să-şi explice propriile acţiuni – chiar şi
atunci când habar nu au ce se întâmplă în interiorul lor”
(idem, p. 296). D. Gilbert (de la Harvard University) susţine că „posedăm un sistem imunitar psihic ce exagerează
informaţiile care ne confirmă bunele calităţi şi ignoră
informaţiile ce produc dubiu” (apud ibidem). În aceste
circumstanţe, oamenii „se lasă intoxicaţi de propriul lor
succes” (ibidem).
Nu există însă o legătură între încrederea în sine şi deţinerea de competenţe. „Multe studii – precizează D. Brooks
(2014) – arată că oamenii incompetenţi au tendinţa de a-şi
exagera abilităţile mai mult decât competenţii”; „mulţi
oameni nu doar sunt incompetenţi, dar sunt şi în proces
de negare a incompetenţei lor” (ibidem).
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atitudinile, comportamentele, relaţiile, acţiunile. Toţi
avem valori.
Potrivit lui R. M. Hare (2001), omul este o fiinţă,
prin ea însăşi, valorizatoare şi „probabil, va rămâne aşa”
[10, p. 63]. Mai departe, celebrul filosof al moralei precizează: „ideea că nimic nu contează, desigur, se iveşte
în vremuri dilematice, ca cele de acum, când interesul
nostru este solicitat de pretenţii atât de numeroase şi de
contradictorii, încât s-ar putea ca, într-adevăr, să dorim
să le eludăm pe toate deodată, dar nu suntem în stare de
aşa ceva”. Nu ne putem abandona valorile [ibidem].
Fiecare facem parte dintr-un grup, dintr-o comunitate
mai extinsă sau mai restrânsă. Aceasta are, pe lângă un
capital financiar, unul social (ce ar consta, după J. Haidt
(2016), „în legăturile sociale dintre indivizi şi normele
de reciprocitate şi de încredere care reies din aceste legături”, [8, p. 356]) şi unul moral-axiologic. Acest ultim tip
de capital constă „în resursele care susţin o comunitate
morală”; mai exact, punctează profesorul nord-american,
el se referă la „măsura în care o comunitate posedă seturi
strâns legate de valori, virtuţi, norme, practici, identităţi,
instituţii şi tehnologii care se potrivesc cu mecanismele psihologice evoluate şi permit astfel comunităţii
să suprime sau să controleze egoismul şi să faciliteze
cooperarea” [idem, p. 359]. În noua galaxie digitală,
este nevoie de încredere şi cooperare, de modestie şi de
deschidere, de responsabilitate şi onestitate. De asemenea şi în aceeaşi măsură, aceste seturi de valori, virtuţi,
norme şi instituţii sunt necesare pentru a da coerenţă,
consistenţă, sens şi încredere în ea. Potrivit lui R. May
(2013), dacă n-ar exista valori, existenţa noastră „s-ar
reduce la o disperare fără speranţă” [14, p. 11].
Prin urmare, nu putem renunţa la valori; nu le putem
abandona, neglija, marginaliza; şi cu atât mai puţin pe
cele fundamentale. În viziunea lui H. Gardner (2012),
„dacă am renunţa la viaţa marcată de adevăr, frumos şi
bine, sau cel puţin la căutarea perpetuă a acestui trio,
ne resemnăm la o lume în care nimic nu este valoare, în
care totul este trecător. Ca nu cumva să sucombăm într-o
astfel de existenţă lipsită de bucurie, de norme sau de
semnificaţie, este fundamental să revizuim concepţiile
asupra trioului într-o lumină mai clară” [5, p. 18]. Referindu-se la raportarea generaţiilor recente la cele trei
valori-fundament, autorul teoriei inteligenţelor multiple
ţine să mărturisească: „am observat puncte de vedere
mult mai relativiste, dacă nu chiar nihiliste la copiii mei,
la prietenii lor şi la propriii mei studenţi; pentru cei mai
tineri ca mine, cu o generaţie sau două, cele trei valori
par profund problematice, dacă nu chiar anacronice”
[idem, p. 249]. H. Gardner constată că suntem „într-un
	

J. Haidt (2016) consideră că oamenii au (multe) intuiţii
morale puternice, legate de suferinţă, durere, sau de corectitudine, sau de nedreptate, legate de libertate, loialitate
sau de autoritate şi sanctitate (v. p. 16).
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moment în care derapajul etic şi crimele flagrante sunt la
ordinea zilei, în peisajul politic, economic şi clerical” [5,
p. 41], fără a mai vorbi de cel zilnic/cotidian. Ne aflăm
în situaţia recuperării urgente şi ferme a celor trei repere
(axiologice) ale vieţii noastre.
Viaţa poate fi trăită, dorită, iubită, noi putem avea
realizări şi contribuţii remarcabile atunci când „ne dăruim trup şi suflet unor valori umane perene, precum
frumuseţea, adevărul, înţelepciunea, dreptatea, caritatea,
fidelitatea, bucuria, curajul şi onoarea”, punctează G.
Hamel [9, p. 67]. Spre deosebire de unii autori (preocupaţi de formarea şi creşterea tinerelor generaţii,
precum S. Khan [2013], K. Nordström şi P. Schingmann, [2015], S. Hilton [2016], care nu ating, explicit,
problema valorilor societăţii), alţii, precum G. Hamel
(2012), nu pot să facă abstracţie de ea.
Într-un moment în care se extinde controlita, autorul
britanic consideră că „valorile contează acum mai mult
ca niciodată” [9, p. 12]. În pecepţia sa, în ultimul timp,
virtuţi precum autocontrolul, cumpătarea, autodisciplina,
sacrificiul şi altele asemenea sunt extrem de rare. G.
Hamel consideră că „eroziunea morală îşi are rădăcinile
în josnica idolatrie de care suntem afectaţi cu toţii. Pe
fiecare dintre noi, în orice zi dată, lupta dintre interesul
propriu, lipsit de scrupule, şi imparţialitatea principială
poate fi una foarte strânsă” [9, p. 42]. Urmărirea fără
remuşcări a interesului personal poate eroda fundamentele morale ale (tuturor) instituţiilor care au întemeiat şi
susţinut viaţa socială.
De asemenea, ceea ce mai poate slăbi autoritatea
valorilor este „limitarea la opţiunile cele mai apropiate”,
adică principiul plăcerii [Elster, 2013, p. 114]. „Tot mai
multă lume este de acord cu ideea conform căreia consumerismul frenetic înjoseşte valorile umane”, notează
G. Hamel [9, p. 62]. Aşadar, pare că „ceea ce contează
cel mai mult acum sunt lucrurile care, după părerea
autorului britanic, au contat mereu: valorile noastre
fundamentale” [9, p. 26, s.a.].
În atari împrejurări (istorice, sociale) este nevoie: (a)
de suficientă „cunoaştere morală şi culturală, adică exact
genul de cunoaştere care schimbă o viaţă, un punct de
vedere, moralitatea, modificând prin aceste canale tipa	

S. Khan (2013), creatorul academiei care îi poartă numele,
susţine că „lucrul cel mai important este să ne asigurăm
că generaţiile viitoare vor fi formate din oameni puternici,
productivi şi împliniţi, care să îşi valorifice la maximum
potenţialul şi să îşi asume cu adevărat responsabilitatea de
a susţine cu orice preţ democraţia” (p. 17). În cadrul revoluţiei informaţiei, „ritmul schimbărilor este atât de rapid,
încât creativitatea reală şi gândirea analitică nu mai sunt
opţionale; nu sunt un lux, ci unelte de supravieţuire” (p.
19). Cum se vede, S. Khan nu are în vedere, cu prioritate,
temeiurile axiologice ale creativităţii şi gândirii analitice,
pe care le consideră necesare la tinerele generaţii.
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rele inconştiente ale comportamentului” [2, p. 425]; este
necesară achiziţia abilităţii de a trece, de regulă, dincolo
de principiul plăcerii, de a ţine cont de consecinţele mai
îndepărtate şi mai largi ale opţiunilor şi ale deciziilor
noastre; (b) este nevoie de educaţie (de procesul de interiorizare a valorilor) şi, odată cu ea, de busola morală
a profesorului în faţa relativismului şi compromisurilor
morale, estetice, afirmate în numele libertăţii, al emancipării, al multi- şi interculturalităţii, al dialogului şi
toleranţei – într-o lume a tentaţiilor, seducţiilor întâlnite
la tot pasul, a precarităţilor şi slăbiciunilor.
B. Creşterea noilor generaţii şi
internalizarea valorilor

Fie că avem în vedere configuraţii/constelaţii axiologice etern umane, atemporale şi aspaţiale (valabile
atât cât va exista şi oriunde va exista omenirea), fie configuraţii/constelaţii axiologice specifice unor societăţi,
grupuri umane sau culturi date (existente la un moment
dat), umanitatea presupune existenţa valorilor, a unor
sisteme articulate de repere şi principii. Ele sunt transmise (şi învăţate, asimilate, interorizate) prin educaţie
şi prin procesul socializării tinerelor generaţii.
În principiu, socializarea este inerentul şi esenţialul proces de „însuşire şi internalizare a valorilor şi normelor general-umane sau specifice unei (anumite – n.n. – G.A.) culturi
sau unui (anumit – n.n. – G.A.) grup” [12, p. 424].
La rândul său, procesul de internalizare a acestor
repere şi principii atitudinal-comportamentale, ce are ca
temei transmiterea şi achiziţia valorilor, este un proces
complex şi de durată. El se realizează, în mod deosebit şi
cu predilecţie, prin educaţie parentală şi, mai apoi, prin
cea şcolar-formală; are loc atât la nivel conştient, cât şi
la cel inconştient. După aceea, pe măsură ce, în procesul
de socializare, individul „se adaptează la cerinţele şi
normele contextului social în care trăieşte, dobândeşte
anumite abilităţi care să-i permită (îi permite) o funcţionare adecvată în contextul dat” [6, p. 195].
Pe cale de consecinţă, individul „internalizează acele
valori care sunt dezirabile din punct de vedere social (la
un moment dat şi în raport cu specificul anumitor contexte
existenţiale – n.n. – G.A.), premiţându-i acestuia să-şi
construiască sensul propriei existenţe şi să atribuie semnificaţie vieţii personale. Această stare are o încărcătură
atât cognitivă, cât şi afectivă, reverberând deopotrivă în
plan individual (sentimentul împlinirii în viaţă), cât şi în
planul interacţiunii individului cu ceilalţi” [ibidem].
Pentru P.L. Berger şi Th. Luckmann (2008), socializarea este „o introducere, cuprinzătoare şi logică,
a unui individ în lumea obiectivă a unei societăţi sau
a unui sector al acesteia” [1, p. 179]. Cei doi reputaţi
sociologi consideră că individul (uman) „se naşte cu
o predispoziţie pentru sociabilitate şi abia apoi devine
membru al societăţii” [1, p. 177]. Încă de la începutul



vieţii sale, el este „antrenat să participe la dialectica
societăţii” [ibidem].
Reprezentând, mai întâi, „temeiul înţelegerii semenilor cuiva şi, în al doilea rând, al perceperii lumii ca
realitate socială şi cu înţeles” [idem, p. 178], punctul de
plecare al acestui demers este internalizarea valorilor
contextului său de viaţă. În viziunea celor doi specialişti,
mecanismul prin care se realizează interiorizarea este
socializarea. Autorii disting între socializarea primară
şi socializarea secundară.
• Socializarea primară este „cea dintâi socializare, pe care individul o suferă în copilărie şi pe
parcursul căreia el devine membru al societăţii”
[idem¸ p. 179]. Ea este, de regulă, cea mai importantă pentru el. „Prima lume a individului,
precizează P.L. Berger şi Th. Luckmann (2008),
se constuieşte în cursul socializării primare”
[idem, p. 185].
În această situaţie, făcând parte dintre persoanele
semnificative ale vieţii sale, părinţii, bunicii, educatoarele au un rol hotărâtor în socializarea primară a copilului,
în formarea (iniţială) a eului său. Ea include „învăţarea
de aprecieri, atitudini şi valorizări” [12, p. 422]. Lumea
interiorizată în procesul socializării primare „este, în
opinia celor doi remarcabili sociologi, cu mult mai ferm
sădită în conştiinţă decât lucrurile interiorizate mai târziu, în cursul socializării secundare” [1, p. 184]. Dovada
o constituie faptul potrivit căruia „pentru a dezintegra
realitatea interiorizată masiv în copilăria timpurie este
nevoie de şocuri biografice severe, în timp ce a distruge
realitatea interiorizărilor secundare este relativ uşor de
dat la deoparte” [idem, p. 193].
• Socializarea secundară este „orice proces ulterior
care îl face pe individul deja socializat primar
să pătrundă în noi sectoare ale lumii obiective
lui” [idem, p. 179]. În această perioadă, copilul
„intră în interacţiune cu cerinţele, informaţiile şi
valorile diferitelor instituţii” [6, p. 179].
Sedimentate – pe parcursul celor două momente ale
socializării sale – în construcţia personalităţii, „valorile servesc, în viziunea lui P. Iluţ (2009), drept criterii
evaluative în relaţiile interpersonale socioafective şi în
felul în care eul propriu se prezintă celorlalţi în viaţa
cotidiană” [12, p. 424]. Autorul clujean remarcă faptul
că mediul sociocultural, care constituie „fundalul axiologic” al socializării, al fomării atitudinilor şi convingerilor
tinerelor generaţii, nu este „ceva amorf, nediferenţiat”
[idem, p. 420]. Există, în opinia sa, mai multe niveluri ale
universului axiologic [ibidem]: valori general-umane;
valori ale unui sistem sociopolitic dat; valori ce ţin de o
anumită cultură şi etnicitate; valori ale grupurilor sociale
mari şi medii (cum ar fi: clase sociale, profesiuni etc.);
valori ale microgrupurilor (precum: familii, organizaţii,
grupuri restrânse etc.); valori individuale. În faţa acestei
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organizări axiologice, P. Iluţ (2009) ţine să precizeze ideea potrivit căreia „toate nivelurile supraindividuale ale
universului axiologic exercită asupra persoanei umane,
pe tot parcursul existenţei şi devenirii sale, determinări
directe şi indirecte” [ibidem].
Ţinând seama de aceste inerente coordonate existenţiale, familia şi şcoala „ar trebui să fie, în concepţia
lui J. Haidt (2016), întruchiparea principiilor progresiste
privind egalitatea şi autonomia (şi nu a principiului autoritar care le permite celor mari să-i constrângă şi să-i
instruiască pe cei mici)” [8, p. 30].
De asemenea, procesul de socializare reprezintă cadrul
de formare a sistemului individual de valori şi, implicit,
al orientării lui valorice. În temeiul acesteia, copilul, şi
mai apoi adolescentul, tânărul şi adultul, achiziţionează
cunoştinţe, deprinderi, atitudini sau comportamente [6, p.
179]. Demn de remarcat îl constituie şi faptul conform căruia „procesul de formare (şi de orientare – n.n. – G.A.) a
sistemului de valori se desfăşoară concomitent cu procesul
de definire a identităţii individului” [idem, p. 171, s.n.]. Pe
parcursul unui asemenea demers, pe individ începe – mai
devreme sau mai târziu, cu mai mult sau mai puţină insistenţă – să-l preocupe problema sensului propriei existenţe,
a elementelor care stau la baza deciziilor sale, a ceea ce
iubeşte şi a ceea ce respinge, a ceea ce agreează şi a ceea
ce dezavuează. În tot acest periplu, subiectul uman nu este
singur, ci în continuă interacţiune cu celălalt, percepţiile
lui fiind mereu validate sau invalidate de cei cu care intră
în contact [Jenkins, 2000, apud 6, pp. 171-172].
	 Privind procesul de socializare din puncul de vedere al lui
R. Poli (2009), am putea spune că el reprezintă procesul
de trecere treptată a fiinţei umane de la stadiul de individ
la cel de persoană. Profesorul italian defineşte persoana
drept „subiectul valorilor, fiinţa care poate, cu o capacitate
mai mare sau mai mică, să ajungă la valori şi eventual să
le accepte în mod deliberat” (p. 61). Ea este „un strat de
realitate care se ridică deasupra stratului psihologic al subiectului” (idem, p. 105). Ideea de persoană „îndeplineşte
funcţia de a furniza baza pornind de la care putem încerca
să clădim discursul etic” (idem, p. 72).
R. Poli (2009) propune următoarele accepţiuni/înţelesuri
ale cuvântului persoană: (1) Persoana 1: are valoarea
corespunzătoare demnităţii fiinţei vii. Ea este condiţionată
structural şi se nuanţează în sfera realităţii biologice (pp.
61-62). În acest înţeles, „un individ este o persoană dacă în
mod uzual întrebuinţează sau este în stare să întrebuinţeze
atitudinile corespunzăroare indicatorilor de umanitate”
(idem, p. 69, s.a.). (2) Persoana 2: este persoana purtătoare
de valori. Ea se constituie deasupra subiectului, se precizează în alegerea dintre bine şi rău şi ulterior în articularea virtuţilor. (3) Persoana 3: are valoare ce corespunde
dezvoltării calităţilor unei biografii autentic umane (idem,
p. 62). Ea este condiţionată structural şi se nuanţează în
sfera realităţii sociale. Poate ajunge „la un plan superior
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Mecanismele intime prin care individul se socializează, însuşindu-şi „matricea valorică a unei culturi”
[12, p. 421], a unei comunităţi sau a unui grup social
dat sunt extem de subtile şi de complexe. Intră în joc
procesele generale ale învăţării, cum ar fi: condiţionarea,
recompensa, pedeapsa, imitaţia sau identificarea.
În procesul interiorizării valorilor şi a maturizării
sale axiologice, copilul aderă la mai multe grupuri
de referinţă (şi, implicit, la mai multe constelaţii de
valori) – părinţi, bunici, grupul de prieteni de aceeaşi
vârstă, grupul şcolar, modele oferite de (noile) massmedia etc. – sau „construieşte el singur modele printr-o
sinteză personală a celor în circulaţie” (şi cu care vine
în contact) [idem, p. 421]. El se poate confrunta, din
punct de vedere moral, cu următoarele construcţii etice
[Shweder, apud 8, pp. 132-141]: (a) etica autonomiei;
este vorba de acel complex etic bazat „pe ideea că
oamenii sunt, în primul rând, autonomi, cu dorinţe,
nevoi şi preferinţe autonome”; este etica dominantă
în societăţile individualiste; (b) etica comunităţii; este
acel complex etic bazat „pe ideea că oamenii sunt, în
primul rând, membri ai unor entităţi mai mari, ca familia, echipa, armata, compania, tribul şi naţiunea” [8, pp.
132-133]. Ele trebuie protejate, iar „oamenii au obligaţia de a-şi îndeplini rolurile atribuite în cadrul acestor
entităţi” [idem, p. 133]. În contexul acestei etici, avem:
datoria, iertarea, respectul, reputaţia, patriotismul; (c)
etica divinităţii; este vorba de acel complex etic bazat
„pe ideea că oamenii sunt, în primul rând, recipiente
temporare în care este implantat sufletul divin”; el
ne ajută „să condamnăm consumerismul excesiv şi
sexualitatea absurdă şi grosolană” [idem, p. 141]; ne
ajută să înţelegem „lipsa de spiritualitate a societăţii de
consum, în care misiunea fiecăruia este aceea de a-şi
satisface propriile dorinţe” [ibidem].
În viziunea lui J. Haidt, aceste etici sunt ca nişte
matrici. „Fiecare matrice oferă o perspectivă completă,
unificantă şi emoţionantă asupra lumii, uşor de justificat
prin dovezile palpabile şi aproape imună la atacurile
reprezentate de argumentele celor aflaţi în exterior” [8,
p. 142]. „Matricile morale, scrie profesorul nord-american, leagă indivizii, dar le şi limitează percepţia privind
coerenţa sau chiar existenţa altor matrici” [idem, p. 146].
Privit din acest punct de vedere, am putea spune că prin
socializare şi prin educaţie, noi, oamenii, internalizăm,
al realităţii, dar poate da greş, nereuşind să se menţină la
nivelul respectiv sau poate alege să îl abandoneze” (ibidem). Pe scurt, persoana 1 este ancorată în natura noastră
de fiinţe vii. Persoana 2 este unica accepţie a termenului
în sens etic; funcţionează ca o deschidere către domeniul
valorilor şi ia poziţie faţă de ele. Persoana 3 este legată de
domeniul fiinţei sociale, legată de construirea unei lumi
demne de a fi trăită; este orientată de sensul valorii (care
poate fi pozitiv sau negativ) (idem, p. 166).
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exersăm, practicăm, conservăm şi apărăm, cu predilecţie, o anumită matrice (axiologică).
Pare însă că, în ceea ce priveşte educaţia formală
(socializarea secundară), trecem printr-o perioadă în care
şcoala (sau, mai bine zis, vremelnicii ei administratori)
fac din trecerea/promovarea testelor (standardizate) o
atotcuprinzătoare şi dezarmantă obsesie. În viziunea lui
S. Hilton (2016), acest tip de obsesie are rezultate dezastruoase pentru înflorirea şi manifestarea fiinţei umane:
elimină învăţarea caracterului [11, p. 102].
Copiii/elevii, observă profesorul englezo-nordamerican, „cresc învăţând cum să ia/să treacă teste, dar
nu-şi dezvoltă niciodată caracterul” [ibidem]. Suntem
într-o situaţie pe cât de ciudată, pe atât de riscantă. „Este
superficial, notează profesorul de la Stanford University, să le măsurăm (elevilor – n.n. – G.A.) succesul în
funcţie de cât de bine se prezintă la un test academic. Şi
ignoră învăţarea mai profundă care îi ajută să progreseze.
Abordarea noastră actuală elimină creativitatea şi individualitatea din procesul învăţării, impunând copiilor un
stil comun, în loc să-i lăsăm să evolueze intelectual ca
oameni cu gândire independentă. Este momentul pentru
mai multe şcoli umane” [11, p. 97].10
S. Hilton (2016) consideră că – fără nicio îndoială
– cultura testelor (standardizate) este o mare problemă.
„Preţul plătit de copii este o cultură neobosită a exerciţiilor şi testelor şi neglijarea calităţilor necuantificabile
care sunt, de fapt, – şi din ce în ce mai mult –, mai importante” [11, pp. 98-99]. A-i pregăti, aproape exclusiv,
pe elevi pentru teste „nu le stimulează altă abilitate decât
memorizarea şi nicio trăsătură de caracter, cu excepţia
ambiţiei individuale” [idem, p. 100]. Că ne interesează
sau nu, că ne-o dorim sau că nu ne-o dorim, c-o ştim sau
că nu o ştim, testele (standardizate) impun un anumit mod
de gândire, care este recompensat, „în timp ce, acelora cu
alte calităţi, li se spune să şi le reprime şi să se conformeze
sau altfel se vor confrunta cu eşecul” [ibidem].
În faţa unei asemenea dezumanizante şi înguste
practicări a educaţiei formale (prin şcoli), profesorul de
la Stanford University consideră că este momentul „să
ne concentrăm asupra dezvoltării abilităţilor care le vor
permite copiilor noştri să reuşească într-o lume globalizată, bazată pe cunoaştere, într-o continuă schimbare.11
10 Înţelegem, prin urmare, că – vrând-nevrând – copiii
învaţă în şcoli inumane. În viziunea lui S. Hilton (2016),
asemenea şcoli sunt cele „industrializate, mecanizate,
centralizate, ce aplică metode depăşite şi ineficiente. Copiii
noştri sunt produse de masă în şcoli care sunt, literalmente,
proiectate să semene cu nişte fabrici” (p. 98).
11 Considerăm demn de remarcat faptul că această viziune
face parte din şi susţine paradigma evoluţionismului monolinear (paradigmă din care făcea parte şi viziunea socioeconomică şi politico-ideologică, socialist-comunistă). Ea
a fost anticipată de „linia raţionalistă şi iluministă, a fost



Succesul nu mai înseamnă doar învăţarea de lucruri, ci
înseamnă şi calităţi umane, precum empatia, autocontrolul, onestitatea, curajul, munca în echipă, rezistenţa,
rezolvarea problemelor, inovarea şi gândirea critică,
calităţi care asigură copiilor o platformă pe care să construiască o viaţă fericită, de succes” [11, p. 101].
Atâta vreme însă cât administratorii lor (şi, împreună
cu ei, un anumit grup al conceptorilor învăţământului)
vor vedea şcolile ca pe nişte fabrici, „copiii noştri,
susţine S. Hilton (2016), vor suferi. Vor continua să fie
consacrată de unii întemeietori ai antropologiei culturale
(Taylor, Mogan, Frazer). Ei au impus ideea că schimbările
istorice ar fi orientate de un vector unic de evoluţie, care
s-ar fi realizat şi întruchipat în mod superlativ în modul
cultural occidental, iar valorile, normele şi instituţiile
specifice ale acestui spaţiu ar trebui să fie preluate, imitate
şi, eventual, adoptate de societăţile «rămase în urmă» în
cursa modernizării, din periferiile europene sau din spaţiile
noneuropene”. În bună măsură, lucrurile s-au petrecut
potrivit acestei concepţii (Georgiu, 2010, pp. 58-59).
Paradigma evoluţionismului monolinear, de care nu este
străin nici G.W.Fr. Hegel, nici K. Marx, s-a consolidat în
epoca de maximă expansiune colonială a puterilor occidentale, când „raporturile dintre zonele dezvoltate (din punct
de vedere industrial – n.n. – G.A.) şi cele subdezvoltate
erau profund asimetrice şi inegale” (idem, p. 59).
Această paradigmă (ce ţine de sfera filosofiei istoriei) supravieţuieşte şi astăzi, „fiind greu de dislocat din structurile
mentale occidentale şi din dispozitivul teoretic corelativ”
(ibidem). Acelaşi dispozitiv ideologic poate fi regăsit şi în
unele reprezentări apologetice despre globalizare, potrivit
cărora umanitatea s-ar îndrepta, sub presiunea interdependenţelor economico-financiare şi a noilor tehnologii, spre
o cultură globală. Pentru această ideologie, progresul ar
însemna „trecerea de la identitatea naţională la cea planetară,
de la particular la universal, prin deschidere, comunicare,
dialog şi amestecuri fericite” (Taquieff, 2002, p. 117, apud
idem, p. 59). P. A. Taquieff consideră că această mitologie
globalistă „falsifică sensul proceselor contemporane pentru
a impune ideea că progresul/viitorul va însemna topirea
identităţilor culturale într-o plasmă indistinctă” (ibidem).
Pe scurt, ideea că „societăţile, naţiunile şi culturile s-ar
îndrepta, prin globalizare, spre un sistem unic şi omogenizat de valori şi limbaje, de semnificaţii şi moduri de
viaţă intră în repertoriul noilor mitologii şi ideologii care
au proliferat în ultimele decenii” (Georgiu, 2010, p. 60).
Într-o abordare (şi, implicit, tratare) critică, psihologic şi
cultural democratică, avem întotdeauna – în viaţă – alternative. Mintea umană analizează (lucrurile) în termenii
alternativelor/variantelor; ai multiliniarităţii şi posibilităţilor.
În atari condiţii, alternativa la paradigma evoluţionismului
monolinear o reprezintă paradigma multilinearităţii, probabilistă, prospectiv-statistică, relativistă (la sorgintea căreia
am putea regăsi filosofia/concepţia lui Fr. Nietszche).

Valorile şi internalizarea lor

Quo vadis?

Posibile concluzii

Aşadar, este (foarte) greu să vorbim despre educaţie
(formală) fără să ne confruntăm cu problema valorilor
(în general, şi cu cea a moralităţii, în particular). Din
punct de vedere pedagogic, precizează G. Chiosso
(2007), „valoarea nu «se coboară asupra individului»,
ci, dimpotrivă, el este invitat să asume o anumită poziţie,

Valorile şi internalizarea lor

interes, preferinţă faţă de aceasta” [ibidem]. Prin urmare,
avem nevoie, mai întâi, de profesori iniţiaţi, formaţi în
pedagogia valorilor; de oameni care, reflectând asupra
reperelor lor axiologice, ţin ca noile generaţii să aibă
ele însele repere axiologice distincte, demne de statutul
cultural al omului în lume.
Fiinţa umană este acolo unde există educaţie; iar
educaţie există acolo unde sunt îngrijite şi cultivate
valorile.
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trataţi ca nişte produse, ca mărfuri, ca nişte rotiţe ale unei
maşini. Copiii nu sunt produse. Sunt viitorul nostru şi
merită trataţi ca nişte oameni” [idem, p. 133].
În consens cu acesta, şi G. Hamel (2012) suţine
punctul de vedere potrivit căruia, dacă vrem ca – în
ceea ce-i priveşte – copiii noştri să trăiască într-o lume
mai bună, atunci este necesară restaurarea capitalului
ei spiritual. Astfel, autorul britanic-nord-american
precizează: „moralitatea umană nu depăşeşte graniţele
unei generaţii, astfel că, dacă vrem ca odraslele noastre
să trăiască într-o lume unde există mai multă mărinimie
decât animozitate, trebuie să punem umărul la restaurarea capitalului spiritual pe care l-am moştenit de la
străbunii noştri” [9, p. 145].
În aceste complexe şi contradictorii circumstanţe,
G. Chiosso (2007) propune recuperarea şi edificarea
unei relaţii cât mai strânse între educaţie şi universul
valorilor. Drept urmare, profesorul italian precizează:
„recuperarea în spaţiul educaţiei a temei valorilor a
devenit o componentă semnificativă a pedagogiei de
azi” [3, p. 110]. Formarea în orizontul valorilor reprezintă „un proces de construire treptată a unui sistem
personal de valori, consecinţă a multitudinii de factori:
calitatea relaţiilor umane, modelele de comportament ale
persoanelor semnificative în plan personal, explicaţiile
oferite în conversaţiile formale şi informale, precum şi
comunicările persuasive directe şi indirecte, ca în cazul
comunicărilor de masă” [idem, p. 104], dar şi al celor
derulate în spaţiul şi timpul şcolare.
Pare că în demersul (cvasiştiinţific şi ideologic al)
susţinerii tot mai doctrinare a unei posibile şi clamate
pedagogii a competenţelor, nu poate fi ignorată, nici
eliminată pedagogia valorilor. Centrarea pe elev se
corelează intim (aproape consubstanţial) cu centrarea
pe valori.
Pedagogia valorii: are marele merit „de a înfrâna
unele derive ale culturii deconstructiviste şi individualiste
ale timpului nostru, precum şi transformarea culturii
pedagogice în simplă practică metodologică” [3, p. 110];
atrage atenţia că atât constructivismul, cât şi cognitivismul îngustează foarte mult procesul de formare şi însoţire
afectiv-emoţională a tinerelor generaţii; ne pemite să
redimensionăm excesul de tehnicism şi de metodologism care „şi-au pus amprenta asupra teoriilor educaţiei
şi formării, orientându-le în mod obsedant în direcţia
practicilor, fie didactice, fie formative” [ibidem].

Ex cathedra

Managementul participativ –
resursă importantă pentru
dezvoltare organizaţională
durabilă
Rezumat: În acest articol sunt prezentate particularităţile
managementului participativ şi beneficiile acestuia. ManaRima Bezede
gementul participativ este un stil şi un sistem managerial
modern, care poate fi promovat doar în cazul în care toţi
dr., preşedinte, Centrul Educaţional PRO DIDACTICA
actorii au aceleaşi interese, indiferent de statutul lor personal
şi profesional. Dacă ne referim la instituţiile educaţionale din Republica Moldova, observăm în cadrul acestora elemente de
management participativ atât direct, cât şi indirect, determinate de documentele de politică educaţională, de stilul de conducere
abordat de manager şi, nu în ultimul rând, de cultura organizaţională promovată.
Abstract: This article refers to participatory management and its benefits. The participatory management is a modern
managerial system and style. It can be promoted only when all the actors have the same interests, even their personal and professional status are different. When referring to educational institutions from Moldova, we can see the elements of both direct
and indirect participatory management, caused by the educational policy documents, managerial style of schols principal, and
by school organizational culture.
Keywords: management, direct and indirect participatory management, organizational development, managerial team.

Ultimii ani reprezintă o perioadă importantă în evoluţia sistemului de învăţământ din Republica Moldova.
Semnarea Acordului de Parteneriat cu Uniunea Europeană, lansarea Strategiei Educaţia – 2020, aprobarea Codului
Educaţiei demonstrează angajamentul factorilor decidenţi, dar şi al societăţii civile, de a contribui la modernizarea
acestuia, la asigurarea calităţii şi relevanţei studiilor, inclusiv prin democratizarea procesului şi a relaţiilor din sistem. Manifestarea democraţiei în educaţie este în legătură directă cu participarea tuturor actanţilor la acţiunile de
management atât din sistem, cât şi din cadrul instituţiei.
Învăţământul profesional tehnic de la noi trece printr-un lung şir de transformări structurale, printr-un proces
planificat de reformă şi modernizare, reflectat în documentele strategice şi de politică educaţională. Scopul acestor
reforme este de a răspunde nevoilor specifice de formare profesională a tuturor cetăţenilor, precum şi nevoilor de
dezvoltare socială şi economică a ţării. Pentru a rămâne în sistem şi a fi competitive pe piaţa educaţională, instituţiile
din acest subsector trebuie să se schimbe şi să demonstreze o atitudine proactivă, inclusiv prin implicare conştientă
într-o acţiune consecventă de dezvoltare organizaţională, care ar asigura sporirea calităţii, a eficienţei şi a echităţii
procesului de pregătire profesională iniţială şi continuă a viitorilor muncitori şi tehnicieni.
Unul din factorii-cheie care contribuie la dezvoltarea organizaţională şi determină succesul instituţiei este echipa managerială şi politica instituţională pe care o promovează. Astfel, în luarea deciziilor care afectează viitorul
instituţiei şi în elaborarea documentelor strategice, directorul va alege între următoarele opţiuni:
• poate implica cadre didactice, elevi, părinţi, experţi, agenţi economici şi alţi reprezentanţi relevanţi ai comunităţii;
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• toate deciziile sunt luate de echipa managerială, iar documentele strategice sunt elaborate de el;
• poate angaja un expert în domeniul elaborării strategiilor de dezvoltare sau un expert pentru consultanţă şi
sprijin în luarea deciziilor.
Fiecare dintre opţiunile enumerate are avantajele şi limitele sale, dar criteriul principal este eficienţa şi
aplicabilitatea deciziilor şi documentelor strategice în asigurarea dezvoltării instituţiei [1]. În acest sens, teoria
şi practica ne arată că instituţiile în care este promovat managementul participativ şi toate părţile interesate
(elevi, părinţi, reprezentanţi APL, agenţi economici etc.) contribuie la procesul de luare a deciziilor, participă
responsabil la elaborarea documentelor strategice şi de politică instituţională înregistrează mult mai multe
succese.
Ce este managementul participativ?

• Posibilitate sporită de participare nemijlocită la toate • La procesele manageriale participă doar reprezentanţi
procesele manageriale.
aleşi sau desemnaţi.
• Posibilitate sporită de participare directă la toate • Posibilitate de participare directă doar în cadrul unei
componentele/compartimentele proceselor de manaanumite componente a instituţiei.
gement.
• Putere redusă de luare a deciziilor, pentru că structurile • Putere sporită de luare a deciziilor, deoarece structurile
clasice ale acestei forme de management au compeclasice ale acestei forme de management au competenţă restrânsă.
tenţă avansată, stipulată în documentele naţionale şi
instituţionale de politici.
• Forme de manifestare: şedinţe periodice la nivel de • Forme de manifestare: Consiliul directorilor, Consiliul
catedre, secţii, dar şi la nivelul întregii instituţii, adude administraţie, Consiliul elevilor, comitete mixte
nări generale.
conducători-subordonaţi.
Dacă ne referim la instituţiile educaţionale din Republica Moldova, observăm în cadrul acestora elemente
de management participativ atât direct, cât şi indirect, determinate de documentele de politică educaţională, de
stilul de conducere abordat de manager şi, nu în ultimul rând, de cultura organizaţională promovată în instituţie.
Conform Codului Educaţiei (art. 49), ”La nivelul instituţiei de învăţământ general funcţionează: a) Consiliul
de administraţie al instituţiei de învăţământ, cu rol de decizie în domeniul administrativ, care este format din:
director, un director adjunct, un reprezentant delegat de administraţia publică din unitatea administrativ-teritorială de nivelul întâi în care se află instituţia, trei reprezentanţi ai părinţilor, delegaţi de adunarea generală a
părinţilor, doi reprezentanţi ai cadrelor didactice, delegaţi de Consiliul profesoral, şi un reprezentant al elevilor,
delegat de Consiliul elevilor din instituţie; b) Consiliul profesoral al instituţiei de învăţământ, cu rol de decizie
în domeniul educaţional, care este format din personalul didactic din instituţia respectivă şi este condus de directorul instituţiei de învăţământ.”

Managementul participativ – resursă importantă pentru dezvoltare
organizaţională durabilă
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Conform DEX-ului, participare înseamnă a lua parte la o activitate, la o acţiune, la o discuţie. Dacă ne referim
nemijlocit la procesul managerial, atunci acest concept vizează implicarea oamenilor în diverse acţiuni manageriale,
începând cu luarea deciziilor şi finalizând cu evaluarea realizării obiectivelor propuse.
Managementul participativ reprezintă un stil şi un sistem managerial modern. Acesta însă poate fi promovat
doar dacă toţi actorii au aceleaşi interese, indiferent de statutul lor personal şi profesional. Existenţa şi conştientizarea intereselor comune favorizează manifestarea iniţiativei şi a creativităţii fiecărui participant în realizarea
acţiunilor manageriale.
Managementul participativ se caracterizează printr-o serie de trăsături [1; 3; 4; 6], printre care se evidenţiază
următoarele:
• participarea activă a angajaţilor instituţiei la exercitarea procesului de conducere;
• implicarea unui număr mare de persoane în exercitarea funcţiei de monitorizare şi de evaluare;
• participarea activă a tuturor părţilor interesate la adoptarea deciziilor de importanţă majoră.
În funcţie de aria de acoperire şi de intensitatea sa, specialiştii disting două forme de participare la procesele
decizionale:
− directă;
− indirectă.
Tabelul 1. Specificul managementului participativ direct şi indirect
Management participativ direct
Management participativ indirect
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Astfel, Consiliul de administraţie şi Consiliul profesoral reprezintă forme de manifestare a managementului participativ indirect, care există şi funcţionează (cel puţin, de jure) în fiecare instituţie, implicându-se în
analiza şi adoptarea unor decizii manageriale importante. Managementul participativ direct se manifestă mai
puţin şi mai sporadic. Aceste modalităţi, mai degrabă informale şi, de regulă, lansate şi menţinute de director,
datorită personalităţii sale, stilului de conducere, valorilor pe care le împărtăşeşte şi le promovează, facilitează
atragerea neoficială a angajaţilor şi a altor părţi interesate (în totalitate sau parţial) în procesul decizional.
Desigur, există şi anumite limite în acest sens, de care ar fi bine să fie conştient orice manager. Ele se referă
inclusiv la resursa de timp necesară pentru luarea deciziilor/soluţionarea problemelor; reticenţa unor directori
de a le acorda tuturor posibilitatea de a avea acces la anumite informaţii administrative şi de a participa la
luarea de decizii; nevoia de resurse financiare suplimentare pentru organizarea activităţilor de tip participativ
şi, nu în ultimul rând, riscul implicării angajaţilor în atfel de activităţi în detrimentul sarcinilor curente pe
care le au. Totuşi, beneficiile şi impactul participării tuturor actanţilor în procesul de luare a deciziilor merită
efortul, iar limitele respective pot fi uşor înlăturate printr-o planificare eficientă şi raţională a activităţilor de
management participativ.
Managementul participativ direct, chiar daca nu are structuri şi pârghii formale, de cele mai multe ori dă rezultate spectaculoase, mai ales în cazul în care devine o tradiţie în instituţie: managerul se bucură de sprijinul tuturor,
deciziile sunt abordate din multiple perspective, are loc un proces de asumare colectivă a responsabilităţii pentru
punerea în aplicare a deciziilor [6].
În contextul celor menţionate mai sus, prezentăm o experienţă relevantă, elaborarea Planului de dezvoltare
strategică a instituţiei (PDS), din cadrul proiectului CONSEPT, componenta Dezvoltare organizaţională. În acest
proiect, susţinut financiar de LED Moldova, peste 20 de instituţii din învăţământul profesional tehnic au beneficiat
de un suport profesionist în dezvoltarea lor
organizaţională.
Schemă. Procesul participativ de elaborare
a componentelor PDS
Unul din principiile fundamentale care a stat
la baza demersului metodologic de dezvoltare
Atelier/şedinţă de elaborare a variantei iniţiale a componenorganizaţională a fost anume cel al participării
tei PDS-ului
tuturor părţilor interesate – elevi, profesori,
părinţi, agenţi economici, parteneri etc. – la toate
etapele procesului: de la analiza situaţiei la zi,
identificarea problemelor, definirea direcţiilor
strategice până la realizarea şi, respectiv, monitorizarea procesului de dezvoltare organizaţională.
Elaborarea unui plan funcţional presupune un
efort conjugat şi constant, care produce decizii
şi acţiuni ce determină misiunea şi viziunea instituţiei, evidenţiind pentru cine există aceasta,
ce face şi de ce, precum şi obiectivele comune,
rezultatele scontate.
Aşa cum am subliniat anterior, instituţiile
din învăţămîntul profesional tehnic dispun de
structuri care facilitează antrenarea mai multor
persoane în procesul decizional – membri ai:
Consiliului profesoral, Consiliului de administraţie, Consiliului metodic, Consiliului elevilor, Comisiei instituţionale pentru calitate etc.
Elaborarea PDS-ului reprezintă o oportunitate
de aplicare a unui management participativ,
de mărire a gradului de responsabilitate şi de
implicare a cadrelor didactice, a elevilor şi a
altor actori.
Organizarea procesului de elaborare a PDSului prin metode participative presupune următoarele acţiuni repetate [1]:
− Activitatea grupului responsabil de ela-
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Participă membrii grupului de elaborare a PDS-ului
Produse:
Varianta iniţială a componentei PDS-ului
Sarcini de colectare a ideilor suplimentare
Activităţi de colectare şi interpretare a datelor, generarea
în comun a ideilor pentru completarea variantei iniţiale
Participă cadrele didactice, elevii, partenerii, părinţii
Produse:
Idei şi date colectate
Redactarea componentei PDS-ului
Participă 1-2 membri ai grupului de elaborare a
PDS-ului
Produs:
Componenta redactată ţinându-se cont de ideile şi opiniile
cadrelor didactice, ale elevilor, părinţilor, partenerilor
Şedinţa de prezentare a componentei PDS-ului redactate
Participă membrii grupului de elaborare a PDS-ului
Produs:
Componenta redactată
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asumat colectiv. Mai mult decât atât, în procesul de
monitorizare a implementării planului de dezvoltare,
alcătuit în mod participativ, ne-am convins că acest
principiu a persistat şi la nivel de realizare a obiectivelor strategice, iar rezultatele înregistrate de fiecare
instituţie la capitolul dezvoltare organizaţională s-au
datorat inclusiv abordării unui management participativ
direct şi indirect.
În final, reiterăm cele mai importante beneficii ale
valorificării oportunităţilor de participare pentru toate
părţile interesate şi rezultatele asumării colective a
responsabilităţilor:
• creşterea gradului de informare a tuturor părţilor interesate (elevi, părinţi, reprezentanţi APL,
agenţi economici etc.);
• eficienţa şi aplicabilitatea deciziilor prin implicarea unui număr mare de persoane interesate în
procesele decizionale;
• valorificarea plenară a potenţialului şi a competenţelor tuturor părţilor;
• motivarea sporită a tuturor părţilor interesate şi
accelerarea dezvoltării profesionale a angajaţilor,
în special din punct de vedere managerial;
• dezvoltarea şi promovarea unor relaţii interpersonale pozitive şi durabile;
• consolidarea coeziunii între angajaţi, dar şi între toate părţile interesate, în vederea realizării
obiectivelor strategice ale instituţiei.
În concluzie: Abordarea raţională şi aplicarea
eficientă a managementului participativ are un impact pozitiv, net superior în comparaţie cu resursele
adiţionale necesare. Instituţiile în care acesta devine
o tradiţie şi un element important al culturii organizaţionale se deosebesc de celelalte, reuşind să răspundă
prompt tuturor provocărilor interne şi externe.
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borarea şi redactarea documentului. Se recrutează cel puţin 6 persoane, care dau dovadă de
gândire independentă, şi de capacitatea de a accepta şi a integra într-un document opinii diverse,
comunicative şi interesate de viitorul instituţiei.
Din acest grup pot face parte membri ai echipei
manageriale, cadre didactice, elevi etc.
− Organizarea mai multor activităţi/şedinţe cu
angajaţii, elevii, partenerii. Sînt antrenaţi
membrii echipei de elaborare a PDS-ului. Se
colectează opiniile tuturor despre starea actuală
a instituţiei şi despre viitorul ei.
Participanţii identifică barierele şi stabilesc obiectivele ce ţin de depăşirea acestora. Ideile emise în cadrul
şedinţelor date sînt prelucrate de către membrii echipei
de elaborare şi prezentate spre aprobare.
Angajaţii, elevii, partenerii şi alţi actori relevanţi se
reunesc în ateliere de analiză şi creaţie. Pentru a spori
eficienţa acestora, se recomandă aplicarea cadrului
metodologic Evocare/Realizare a sensului/Reflecţie/
Extindere (ERRE):
 E ( Evocare) – La etapa dată, membrii grupului de elaborare a PDS-ului realizează mai
multe activităţi ce creează contextul necesar
reflecţiei asupra subiectului în discuţie. Comunicând, participanţii analizează aspectele
vizate, se completează reciproc, conturând
scheme cognitive şi experienţe comune legate
de una dintre componentele planului, devin mai
motivaţi pentru explorarea subiectului.
 R (Realizare a sensului) – La această etapă,
membrii echipei de elaborare aduc la cunoştinţa
participanţilor informaţii noi despre: structura,
componentele PDS-ului şi specificul lor, importanţa unui PDS, barierele identificate şi soluţiile
propuse pentru înlăturarea lor etc. Prezentarea se
bazează pe metode interactive de diseminare a
datelor, fapt ce contribuie la menţinerea implicării şi la sporirea interesului pentru analiza critică
şi sintetizarea informaţiei.
 R (Reflecţie) – În cadrul acesteia, se restructurează activ schema cognitivă iniţială, pentru
a include noi concepte. Participanţii la şedinţe
analizează şi revizuiesc produsele elaborate,
exprimă atitudini şi iau decizii.
 E (Extindere) – Această fază presupune realizarea unor măsuri concrete. Se elaborează un plan
de acţiuni. Produsul obţinut constituie un punct
de plecare pentru următoarea etapă în elaborarea
PDS-ului [1].
Celelalte componente ale planului de dezvoltare au
fost elaborate cu respectarea aceloraşi paşi, obţinânduse un produs comun, un document strategic cunoscut
şi înţeles de toţi angajaţii instituţiei şi actorii relevanţi,
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Managementul educaţional
participativ – un imperativ
al leadershipului educaţional
Rezumat: Astăzi, managementul educaţional, datorită
complexităţii sarcinilor şi funcţiilor crescânde atribuite managerului, se confruntă cu necesitatea imperioasă de aplicare a
principiului participativ întru asigurarea derulării proceselor
şi construirii relaţiilor de management, precum şi întrunirii
Ana Vivdici
standardelor de competenţă profesională asociate cadrelor manageriale. În aceste condiţii, conducătorului, oricât de capabil
director, Inspectoratul Şcolar Naţional
ar fi, îi este dificil să optimizeze deciziile strategice sau unele
decizii tactice importante. Liantul managementului participativ îl constituie comunicarea şi capacitatea managerului de a corela
funcţiile comunicării cu funcţiile managementului şi a le realiza cu succes. De calitatea comunicării depind: înţelegerea problemelor cu care se confruntă orice angajat, durabilitatea relaţiilor organizaţionale, circulaţia ideilor şi soluţiilor destinate atingerii
obiectivelor propuse, cât şi capacitatea managerului de a-şi motiva, antrena şi conduce angajaţii. Din această cauză, se impune
necesitatea perfecţionării continue a deprinderilor de comunicare ale managerului atât la nivel intern, cât şi la cel extern.
Abstract: Educational management today, due to the increasing complexity of tasks and functions assigned to the manager,
faces with the urgent necessity of implementing the participatory principle to assure workflows and to build management relations, as well as meeting the standards of professional competence associated to managerial staff. In such circumstances it is
difficult for an individual leader to be able to optimize strategic decisions or some important tactical decisions. The binder of
participatory management is the communication and the manager’s ability to correlate the communication with management
functions to achieve them successfully. The quality of communication depends on understanding the issues faced by any employee, the sustainability of organizational relations, the circulation of ideas and solutions to achieve the goals and the manager’s
ability to motivate, train and manage the employees. Therefore, it requires continuous improvement of manager’s communication
skills both at internal and external level.
Keywords: educational management, participatory processes, communication, standards, professional competences, educational leadership.

”Există două moduri diferite de a fi creativi. Unii pot
cânta şi dansa. Alţii pot crea un mediu în care cântăreţii
şi dansatorii pot să se afirme.”
(Warren G. Bennis)

lor şi construirea relaţiilor de management, indiferent
de complexitatea lor. S-a constatat că această acţiune
măreşte gradul de loialitate, motivare şi participare la
funcţionalitatea sistemului şi, astfel, la creşterea eficienţei [6, p. 32].

INTRODUCERE

Dimensiunile managementului educaţional sunt relaţionate astăzi cu profilul managerului, profil încadrat
într-un document de politici educaţionale Standardele de
competenţă profesională ale cadrelor manageriale, care
definesc competenţele profesionale pe care trebuie să le
posede acesta în raport cu şase domenii prioritare:
• Viziune şi strategii;
• Curriculum;
• Resurse umane;
• Resurse financiare şi materiale;
• Structuri şi proceduri;
• Comunitate şi parteneriate.
Fiecare dintre domenii, cu excepţia domeniului
Curriculum, implică principiul managementului participativ, care guvernează activitatea managerială şi care
se referă la antrenarea angajaţilor în derularea procese-
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PROVOCARE

De aproape un deceniu, compania Toyota a introdus
proceduri de implicare a angajaţilor în actul decizional şi
de luare în considerare a sugestiilor. Ca urmare, echipa
managerială a companiei primeşte anual în jur de 2
milioane de sugestii şi idei, aproximativ 95% dintre
acestea fiind puse în practică. Rezultatul? Toyota este
una dintre companiile de succes ale lumii cu o rată de
creştere şi dezvoltare impresionantă.
REPERE TEORETICE

Necesitatea promovării managementului participativ
este generată, în primul rând, de complexitatea mereu
crescândă a fenomenelor, de rapiditatea schimbărilor
sau de multiplicarea factorilor care influenţează mecanismul managerial al organizaţiilor. În aceste condiţii,

conducătorului, oricât de capabil ar fi, îi este dificil să
optimizeze deciziile strategice sau unele decizii tactice
importante.
Managementul participativ este o formă de conducere în care angajaţii sunt implicaţi activ în procesul de
luare a deciziilor. Managerii care o practică:
• valorizează capitalul intelectual şi emoţional al
angajaţilor, înţelegând şi apreciind importanţa
ideilor, conceptelor şi gândirii acestora;
• conştientizează că personalul este un facilitator
direct în relaţia cu clienţii şi le cunoaşte cel mai
bine nevoile şi aşteptările.
În managementul participativ, managerii desemnaţi
au responsabilitatea finală pentru deciziile luate, iar
membrii personalului, care sunt afectaţi de ele, de a
furniza în mod activ observaţii, analize, sugestii şi recomandări în procesul de adoptare a acestora. În cazul
organizaţiei şcolare, managementul poate fi exercitat
într-o optică individuală, când funcţiile acestuia sunt
realizate de conducători situaţi la diferite niveluri ierarhice, sau într-o viziune participativă, când deciziile
importante sunt adoptate prin participarea sau consultarea colaboratorilor şi a altor factori interesaţi – elevi,
părinţi, comunitatea locală.
AVANTAJE

Managementul participativ este benefic atât pentru
organizaţie, cât şi pentru personalul acesteia, deoarece
implicarea în procesul de luare a deciziilor:
• acţionează ca o forţă care motivează personalul
să atingă scopurile şi obiectivele organizaţiei;
• este o modalitate sigură de a păstra persoanele
cele mai bine pregătite şi talentate, care sunt
mândre de faptul că au un cuvânt de spus în ceea
ce priveşte conducerea organizaţiei;
• creşte performanţa angajaţilor care, datorită
faptului că lucrează într-o ambianţă de confort
psihologic, sunt mult mai motivaţi să comunice
şi să găsească soluţii la problemele apărute;
• conduce la un grad înalt al inovaţiei, ca urmare
a deschiderii către idei şi soluţii noi, şi al comunicării continue la diverse niveluri ale organizaţiei;
• diminuează demersul de supervizare a activităţii,
deoarece accentul este pus pe managementul
propriei persoane.
În acelaşi timp, participarea tuturor membrilor
comunităţii educaţionale în procesul decizional este o
condiţie esenţială pentru asigurarea calităţii şi susţinerea schimbărilor prin care şcolile îşi dezvoltă capacitatea instituţională în acord cu dinamica societăţii. Acest
tip de management se bazează pe responsabilizare
şi utilizează creativ resursele umane din organizaţia
şcolară [4, p. 47].

Liantul managementului participativ îl constituie
comunicarea şi capacitatea managerului de a corela
adecvat şi a realiza funcţiile comunicării şi funcţiile
managementului. De calitatea comunicării depind: înţelegerea problemelor cu care se confruntă orice angajat,
durabilitatea relaţiilor organizaţionale, circulaţia ideilor
şi soluţiilor destinate atingerii obiectivelor propuse,
cât şi capacitatea managerului de a-şi motiva, antrena
şi conduce angajaţii. Din această cauză, necesitatea
perfecţionării continue a deprinderilor de comunicare
ale managerului – atât la nivel intern, cât şi la cel extern – este la ordinea zilei.
Comportamentul modern de conducere pretinde un
permanent schimb de informaţii. Managerii de nivel superior petrec în medie 60-80% din timpul de lucru comunicând. De aceea, fiecare manager trebuie să promoveze
o politică bazată pe un sistem de comunicare eficient,
care să-i permită modelarea permanentă a structurii şi a
relaţiilor organizaţionale şi ajustarea acestora la condiţiile unei societăţi aflate într-o continuă schimbare. Deci,
în accepţiunea modernă a managementului, comunicarea
reprezintă o componentă vitală a sistemului managerial
al oricărei organizaţii.
Scopul comunicării manageriale este de a furniza
un flux informaţional corect, pertinent şi eficient pe orizontala şi verticala structurii organizaţionale, în vederea
realizării obiectivelor strategice şi operaţionale fixate.
Aceasta ne arată că, într-o organizaţie, comunicarea nu
se produce la întâmplare sau după bunul plac, ci după
anumite norme profesionale, etice şi morale, care asigură
stabilitatea şi funcţionalitatea organizaţiei. Aşadar, corectitudinea şi eficienţa sistemului informaţional depind
de următoarele caracteristici ale comunicării:
• formularea clară şi fără ambiguităţi a mesajelor;
• transmiterea rapidă şi nedistorsionată a mesajelor;
• descentralizarea decizională;
• profesionalismul ridicat.
Modelul Rensis Likert, denumit astfel în cinstea
psihologului american care l-a dezvoltat în anii ’60 ai
secolului trecut, având drept criteriu principal participarea la adoptarea deciziilor, prezintă tabloul a 4 stiluri
manageriale dominante, sub forma unui continuum care
are la un capăt un stil managerial foarte autoritar.
• Stilul I de tip autoritar-exploatator, cu următoarele caracteristici:
 conducătorul nu are încredere în subordo
naţi;
 aproape toate deciziile se iau la nivelul superior al conducerii organizaţiei;
 frica şi sistemul de sancţiuni este baza motivaţiei subordonaţilor;
 comunicarea se face aproape exclusiv de sus
în jos.
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• Stilul II de tip autoritar-binevoitor, caracterizat
de următoarele:
 controlul este menţinut cu stricteţe de conducerea de vârf;
 se pretinde ca subordonaţii să fie loiali, docili
şi aserviţi;
 managerii tratează paternalist subordonaţii;
 permite ceva mai multă comunicare de jos în
sus.
• Stilul III de tip consultativ, ce prezintă următoarele trăsături:
 încredere parţială în subordonaţi;
 se solicită deseori idei din partea angajaţilor,
însă majoritatea deciziilor sunt adoptate de
conducerea de vârf;
 unele aspecte ale controlului sunt delegate în
josul piramidei ierarhice;

 comunicarea se realizează în ambele sensuri.
• Stilul IV de tip participativ, având următoarele
particularităţi:
 încredere deplină în subordonaţi;
 deciziile se iau la toate nivelurile organizaţiei,
prin participarea în grup la proces;
 comunicarea se desfăşoară pe verticală în
ambele sensuri şi pe orizontală între cei egali
în grad;
 participarea la procesul decizional generează
motivaţii puternice de a realiza scopurile şi
obiectivele organizaţiei.
Ceea ce face ca relaţia management-leadership să
fie una strânsă este capacitatea de a influenţa acţiunile
altora pentru a obţine rezultatele scontate.
Prezentăm o aplicaţie pentru a determina gradul de
manifestare a leadershipului în diferite tipuri de instituţii
de învăţământ general [2].

Parcurgeţi lista de verificare pentru excelenţa în leadership, raportându-vă la modul de lucru din şcoala dvs.:
Afirmaţii
Observaţii
Întregul colectiv al şcolii – echipa managerială, cadrele didactice, personalul auxiliar este implicat,
acolo unde este cazul, în procesul de planificare a activităţii astfel încât să se vină cât mai cuprinzător
în întâmpinarea nevoilor elevilor.
Personalul este valorizat prin implicare în dezbateri privind direcţiile de dezvoltare ale şcolii. Părerile
lor sunt cerute şi luate în considerare.
Stilul echipei de management este unul incluziv şi încurajator, iar directorii şcolii conlucrează foarte
bine cu personalul didactic.
Agenda de lucru este stabilită prin colaborare cu toţi factorii implicaţi.
Liderii de la toate nivelurile se asigură că învăţarea este în centrul planurilor de dezvoltare/de îmbunătăţire ale şcolii şi ale tuturor departamentelor/comisiilor şi că strategiile, politicile şi principiile
şcolii sunt implementate în activitatea de zi cu zi.
Liderii fac vizite la clasă, oferă feedback, împărtăşesc reflecţii personale şi stimulează autoevaluarea.
Stilul managerial al şcolii face ca personalul şi elevii să simtă că sunt direct responsabili de buna
funcţionare a instituţiei.
Regulat, au loc şedinţe la care participă tot personalul şcolii şi care, alături de întrunirile cu elevii,
constituie mijloace eficiente de consultare şi comunicare.
Pentru ca şcoala să se dezvolte, directorul se consultă frecvent cu personalul, se lucrează în grupuri,
cu o largă implicare a elevilor.
Discuţiile au în vedere: bunele practici, domeniile care necesită îmbunătăţire, rolurile de profesor
şi lider.
Tinerii sunt implicaţi în luarea deciziilor referitoare la viitorul şcolii.
Opiniile şi sugestiile tinerilor sunt luate în considerare.
Tinerilor li se oferă feedback şi li se acordă responsabilităţi (de exemplu, managementul financiar al
unui proiect care se derulează în şcoală). Ei iau parte la programe de mentorat, acţiuni de caritate,
parteneriate locale şi internaţionale.
Consiliul elevilor are un rol important în procesul de implicare a elevilor în luarea deciziilor la
nivelul şcolii.
REFLECŢIE

Când eram tânăr, voiam să schimb lumea. Am descoperit că e greu să schimbi lumea, aşa că am încercat să
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schimb ţara. Când am descoperit că nu puteam să-mi schimb ţara, am început să mă concentrez pe oraşul meu.
Nu am reuşit să-mi schimb oraşul şi, pentru că începusem să înaintez în vârstă, am încercat să-mi schimb familia.
Acum, bătrân fiind, îmi dau seama că singurul lucru pe care îl pot schimba sunt eu însumi, că, dacă acum mult timp
m-aş fi schimbat pe mine însumi, aş fi avut un impact asupra familiei mele. Familia mea şi cu mine am fi putut avea
impact asupra oraşului. Impactul acestuia ar fi putut schimba ţara şi astfel aş fi putut cu adevărat să schimb lumea
(călugăr necunoscut, anul 1100).
CONCLUZII

Comunicarea, în accepţiunea modernă a managementului, reprezintă o componentă vitală a sistemului managerial
al oricărei organizaţii. Caracteristicile unui management participativ se regăsesc într-un leadership educaţional de
succes, sprijinit de calitatea comunicării manageriale. Din aceste considerente, fiecare manager trebuie să dezvolte
şi să promoveze o politică managerială bazată pe un sistem de comunicare eficient, care să-i permită modelarea
permanentă a structurii şi a relaţiilor organizaţionale şi racordarea acestora la condiţiile unei societăţi aflate într-o
continuă schimbare.
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Rezumat: Evoluţia rapidă a tehnologiilor informaţionale
produce schimbări semnificative în învăţământ, sugerând noi
trasee de realizare a activităţii instructiv-educative. Platformele pentru crearea de medii de învăţare prin colaborare
Ala GASNAŞ
permit schimbul de cunoştinţe pe scară globală. Utilizarea
sistemelor LMS în învăţământul superior oferă flexibilitate,
lector superior, Universitatea de Stat din Tiraspol
un acces mai mare la educaţie, modalităţi mai eficiente de
predare şi de îmbunătăţire a învăţării. Tendinţele de aplicare a platformelor LMS în domeniul educaţiei atât în străinătate, cât
şi în Republica Moldova sunt în creştere şi prezintă un interes deosebit datorită impactului lor pozitiv asupra predării-învăţării-evaluării informaticii.
Abstract: Information technologies have brought significant changes in education today, offering new ways of teaching and
learning. The platforms for collaborative learning environments allow the exchange of knowledge on a global scale. Using of
LMS systems in higher education provides greater access to education, more effective ways of teaching, flexibility and improving
of the process of learning for students. A growing interest is presented for the trends of application of LMS platforms in education
both abroad and in Republic of Moldova and their impact on teaching-learning-assessment of computer science.
Keywords: LMS systems, e-learning, self-assessment, individual activity, information technology, teaching strategies.

În ultimii ani, rolul TIC în educaţie a crescut şi continuă să crească semnificativ. Un accent aparte în organizarea
şi desfăşurarea formării iniţiale a specialiştilor din toate domeniile este pus pe sistemul de management al învăţării
(LMS). Platformele LMS sunt medii de învăţare tehnologice ce înglobează cursuri on-line şi oferă servicii sincrone
şi asincrone cuprinzătoare, care susţin învăţarea prin colaborare [1].
Din perspectiva modelului tradiţional de educaţie, cadrul didactic transmite cunoştinţele în sălile de clasă. Noile
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tehnologii informaţionale însă pun la dispoziţie platforme pentru crearea de medii de învăţare prin colaborare
şi permit circuitul de cunoştinţe pe scară globală [2].
În instituţiile de învăţământ superior, LMS-urile sunt
adoptate ca sisteme de gestionare a informaţiilor în
scopul facilitării schimbului de cunoştinţe, încurajând şi
consolidând, prin implementarea TIC şi a unor strategii
didactice adecvate, colaborarea dintre studenţi.
I. Tehnologiile informaţionale şi de comunicaţie
îmbunătăţesc procesul de predare-învăţare atât cantitativ,
cât şi calitativ. F. Concannon, A. Flynn A. şi M. Campbell afirmă că ,,e-learning-ul, bazat pe un raţionament
pedagogic solid, asigură feedback, interacţiune, acces
la materialele de curs şi este privit ca un beneficiu şi un
mijloc de îmbunătăţire a calităţii predării” [3]. Avantajele
aplicării TIC au fost recunoscute în ştiinţele geografice, inginerie, biologie, educaţie şi psihologie. Prin
urmare, TIC pot eficientiza învăţământul universitar,
concluzionează F. Pedro [4].
Tehnologiile informaţionale şi de comunicaţie au
influenţat predarea şi strategiile de învăţare [5]. În prezent, se atestă o creştere a cererilor pentru învăţământul
la distanţă. În plus, dezvoltarea platformelor e-learning a
schimbat paradigma educaţională, deplasând accentul de pe
profesor pe elev (Student Centred Learning), modificând,
astfel, rolul cadrului didactic din furnizor de informaţie în
mentor. Profesorii optimizează actul de predare-învăţare
distribuind resurse şi realizând activităţi prin intermediul
tehnologiilor noi. După cum menţionează R. L. Martens [6],
e-learning înglobează modele de învăţare independentă,
activă, autodirijată, de învăţare prin simulare şi muncă
în echipe virtuale. Cele mai multe dintre ele se bazează
pe constructivism: graţie acestora, după cum consideră
R. Reiser [7], studenţii devin responsabili pentru dirijarea
propriului proces de învăţare. Cei care desfăşoară activităţi
de autoreglare sunt motivaţi, independenţi şi metacognitiv
activi (T. M. Duffy şi colaboratorii [8]; C. A. Wolters [9];
Th. Bastiaens & R. Martens [10], J. Herrington & R. Oliver
[11]). Acelaşi lucru îl susţine şi V. Cabac: ,,Stabilirea echilibrului între autoritatea profesorului şi gradul de autonomie
al studenţilor are o consecinţă importantă – asumarea de
către student a responsabilităţii pentru rezultatele învăţării,
trecerea lui pe poziţia de subiect al propriei învăţări în
drumul spre o maturitate intelectuală” [12, p. 15 ].
Un instrument potrivit pentru implementarea învăţământului la distanţă şi a conceptelor amintite mai sus
(învăţarea autodirijată, activă, independentă ş.a.) sunt
sistemele LMS (sau sistemele de e-learning). Acestea
reprezintă o parte componentă a procesului didactic
în majoritatea universităţilor, inclusiv din Moldova.
Iniţial, LMS-urile au fost proiectate în scopul sprijinirii
procesului de predare. Mai târziu, accentul s-a mutat pe
învăţare. Un sistem LMS propune instrumente atât în
scopuri pedagogice, cât şi administrative, iar utilizarea
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lor în învăţământul superior oferă flexibilitate şi un acces
mai mare la educaţie, modalităţi mai eficiente de predare
şi de îmbunătăţire a procesului de învăţare [13].
Sistemele LMS cuprind o multitudine de instrumente, începând de la controlul învăţării şi statisticile
educaţionale până la software flexibile în distribuirea
cursurilor prin reţea şi colaborare on-line. Ele pun la
dispoziţia fiecărui utilizator un mediu pentru interacţiune şi mijloace pentru intercomunicare (profesorcursant, cursant-cursant), oferind acces la informaţie
oricând şi oriunde. Aceste caracteristici accentuează
utilitatea sistemelor LMS, inclusiv pentru colectarea
informaţiilor despre actul de predare-învăţare, în vederea monitorizării şi asigurării unui proces instructiv-adaptiv.
LMS-urile sunt o modalitate de sporire a eficienţei
predării. Aceste platforme contribuie la facilitarea procedurii de livrare a cursurilor, la identificarea şi folosirea resurselor, la organizarea diverselor activităţi
colaborative (conferinţe, chat-uri, forum-uri), precum
şi la gestionarea suportului de învăţare pentru studenţi
[14]. Multidisciplinare prin natura lor, LMS-urile constituie un tip de sistem informatic care combină mai
multe entităţi tehnice şi sociale. Prin urmare, succesul
unui sistem poate fi considerat ca fiind un concept de
“problemele sociale” şi “probleme tehnice” şi depinde
de numeroase circumstanţe. Cercetători din diferite
domenii – informatică, sisteme informaţionale, psihologie, educaţie şi tehnologie educaţională – au încercat să
evalueze sistemele respective. Astfel, E. Islas a analizat
dezvoltarea LMS-urilor din punctul de vedere al tehnologiei bazate pe componente de e-learning [15], E. Douglas
şi G. Van Der Vyver au studiat eficacitatea materialelor
de curs [16], J. B. Arbaugh şi R. B. Fich au insistat pe
importanţa interacţiunii beneficiarilor unor cursuri on-line
[17], iar J. Gilbert [18] a investigat abilităţile obţinute în
urma participării la cursurile unui LMS.
We Hu et al. [19] au arătat că mediul e-learning este
diferit de educaţia clasică. Analizând nu numai procesul de
predare-învăţare, ci şi modul de interacţiune între profesori
şi studenţi, de colaborare între studenţi, în funcţie de caracteristicile curriculumului, cercetătorii au concluzionat că
acţiunile în cauză au un rol important în mediul e-learning,
deoarece acesta poate îngloba diferite stiluri de învăţare,
facilita învăţarea printr-o varietate de activităţi şi dezvolta
abilităţile de utilizare a internetului şi calculatorului.
Există mai multe cercetări legate de îmbunătăţirea calităţii cursurilor de informatică cu ajutorul TIC, inclusiv cu
cel al sistemelor LMS şi al softurilor integrabile cu acestea.
Ideea dată a fost prezentată în premieră în 2005 de către
E.-E. Doberkat şi colegii săi [20], care au lansat conceptul
e-Learning Software Engineering, menit să susţină procesul
educativ în domeniul ingineriei sistemelor soft.
F. Corbera et al. [21] au descris, în anul 2008, un nou
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produs program – Moodle CTPractical, dezvoltat întru
a sprijini conţinutul unui curs de bază pentru calculator. Acest modul presupune o gamă vastă de activităţi
educaţionale, inclusiv de evaluare în cursurile pentru
calculator.
În anul 2010, savanţii V. V. Riabov şi B. J. Higgs
[22] au proiectat un laborator virtual pentru predarea
cursurilor de informatică. Laboratorul a fost conceput
pentru a ajuta formabilii să exploreze actualele metode
de analiză şi proiectare a sistemelor de calcul; să studieze
astfel de compartimente ca: limbajele de programare,
reţelele, simularea şi modelarea, procesarea imaginilor,
multimedia, bazele de date.
Mai târziu, în anul 2011, X. Huan şi colegii săi au
propus cursuri on-line de compilare a programelor (de
exemplu, în limbajul C++) [23]. A fost elaborat un video
în care se demonstrau paşii scrierii, compilării şi corectării unui program în limbaj C++. Totodată, au fost trecute
în revistă formatele folosite în mod obişnuit pentru a
livra conţinutul cursurilor: Microsoft PowerPoint (.ppt),
Microsoft Word (.docx) şi fişierele Adobe (.pdf).
În anul 2013, M. Palumbo şi F. Verga [24] au integrat Moodle cu pachetul Office, oferind un sistem cu o
funcţionalitate flexibilă – OpenOffice.org. Ei au folosit
Java şi AJAX cu XML pentru a crea un applet Java, care
a fost încorporat în pagina web a noului modul Moodle.
Prin utilizarea acestor instrumente, studenţii pot salva
informaţia în unul sau în mai multe fişiere temporare de
pe serverul Moodle.
Tot în anul 2013, J. Ramos şi colegii săi [25] au
propus utilizarea arhitecturii de evaluare Matlab, pentru
extinderea funcţionalităţii Moodle.
Cercetătorii S. Ozkam et al. [26] au prezentat un
model complex de evaluare a LMS, care demonstrează
eficienţa implementării sistemelor e-learning în cadrul
cursurilor de educaţie informatică. Acest studiu a contribuit semnificativ la dezvoltarea domeniului, ghidând
teoreticienii şi practicienii în înţelegerea mai bună a
felului în care poate fi sporită satisfacţia cursanţilor, cât
şi a modalităţilor de optimizare a utilizării LMS.
A. Tripathi şi M. Abhinav [27] au studiat utilizarea
LMS-urilor în cadrul cursului Securitate informaţională.
Rezultatele au arătat că majoritatea participanţilor au fost
mulţumiţi de mediul de învăţare e-learning. Lucrarea a
adus în discuţie folosirea celor mai recente tehnologii de
informaţie şi s-a concentrat pe interacţiunea dintre instructor şi cursant prin încorporarea modulelor de chat.
Studiind utilizarea LMS-urilor în predarea cursului
Tehnologii informaţionale, F. Martin [28] a urmărit să
stabilească măsura în care conţinutul şi modul de predare
au ajutat în procesul de formare a abilităţilor de lucru
cu calculatorul. În accepţiunea sa, disciplina Tehnologii
informaţionale este o parte fundamentală a curriculumului de licenţă. Studiul a relevat faptul că folosirea

LMS-urilor a fost utilă atât în predarea cursului, cât şi în
dezvoltarea abilităţilor de folosire a calculatorului.
Drept concluzie, aplicarea unui LMS, concomitent
cu predarea aplicaţiilor informatice de bază, contribuie
la îmbunătăţirea atât a competenţelor în domeniul tehnologiilor informaţionale, cât şi a rezultatelor învăţării.
Savanţii P.W. Pat şi M. Chan s-au preocupat de impactul utilizării unui LMS la o disciplină informatică. Pentru
gestionarea materialelor şi a activităţilor, a fost folosit
LMS Moodle. Studenţilor li s-au oferit note de curs şi
materiale de lectură pe site-ul cursului. Pentru a utiliza
funcţiile de atribuire şi de test, sarcinile practice au fost
puse la dispoziţie on-line. Studenţii au folosit forumul
pentru a posta şi a discuta întrebările cu profesorul şi
colegii în regim on-line, ceea ce a consolidat învăţarea
şi a promovat învăţarea prin colaborare. Evaluarea automatizată asigură consecvenţă, astfel încât studenţii pot
obţine un feedback prompt. Proiectul de grup permite
conlucrarea în echipă. Cercetarea şi autoevaluarea antrenează studenţii în reflecţii asupra propriului proces de
învăţare şi în evaluarea activităţii altora. Aşadar, folosind
tehnologiile informaţionale şi strategia adecvată a schimbului de informaţie, calitatea şi cantitatea cunoştinţelor
pot creşte în mod semnificativ [29, p. 147].
Pe măsură ce succesul implementării LMS-urilor în
universităţi este atestat tot mai mult, creşte şi numărul
cursurilor oferite on-line. Atunci când se predau cursuri
de informatică apar anumite provocări pentru studenţii
care sunt situaţi la distanţă şi au un program de învăţare
individual.
După cum menţionează Xiaoli Huan şi al. [23], predarea cursurilor de informatică implică şi un nivel înalt
de interactivitate între instructor şi cursanţi. Gândirea
algoritmică este un proces complex şi etapizat. A învăţa
programarea este o sarcină dificilă pentru mulţi studenţi,
chiar şi din grupele cu predare tradiţională. Un student
trebuie să fie capabil să utilizeze eficient calculatorul
şi softurile necesare, pentru a crea programe, a compila şi a găsi soluţii. Deoarece instructorul şi cursanţii
sunt separaţi fizic, se creează o barieră semnificativă
în calea formării competenţelor de bază în utilizarea
unui software nou sau în depanarea unui program. Prin
urmare, în scopul de a sprijini şi a creşte eficacitatea
la cursurile de informatică on-line, este indicată să se
recurgă la materiale didactice video şi instrumente de
colaborare. Astfel, cercetătorii A. Akingbade şi colegii
săi, încă în 2003, au adus în discuţie necesitatea utilizării
în cadrul cursurilor de informatică on-line a softurilor
de vizualizare [30].
În 2005, Z. Al-Khanjar şi colegii au dezvoltat arhitectura LMS-rilor pentru extinderea funcţionalităţii e-learning-ului în sprijinul cursurilor de informatică on-line
[31]. În anii următori, cercetătorii au propus instrumente
software pentru corectarea automată a programelor din
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limbajele de programare în mediul LMS [32, 33]. S. Georgantaki şi S. Retalis, prezentând mai multe instrumente
software în predarea cursurilor de informatică, au insistat
pe dificultăţile ce apar dacă acestea nu sunt folosite în sesiunile practice, care sprijină învăţarea conceptelor teoretice
[34]. De exemplu, conţinutul teoretic poate fi gestionat
prin intermediul instrumentelor de e-portofoliu, cum ar
fi: Google Drives, Wiki-spaţii, blog-uri şi altele, care ar
putea fi integrate în platformele e-learning [35]. În 2009,
G. Robling şi al. au încercat să îmbunătăţească instrumentele software de vizualizare a exerciţiilor [36].
Savanţii ruşi В. А. Красильникова [37], Д. С.
Кобылкин [38], Ю.А. Гладышева [39] menţionează că
stimularea creativităţii în pregătirea viitorilor specialişti
poate fi realizată prin dezvoltarea unor proiecte (individuale şi colective), care pot fi implementate ulterior
în activităţile lor profesionale. Н. И. Заводчикова şi
У. В. Плясунова analizează particularităţile metodelor
de instruire prin folosirea LMS Moodle care îi ajută pe
cursanţi să îşi aprofundeze cunoştinţele, să îşi îmbunătăţească abilităţile căpătate şi să îşi formeze abilităţi de
autocontrol şi planificare a timpului personal, precum
şi să înţeleagă importanţa tehnologiilor informaţionale în educaţie [40]. Ю.В. Позняк, А.С. Гаркун şi
А.А. Царева [41] specifică că avantajul utilizării LMS
Moodle în educaţie constă în faptul că prin păstrarea
abordării individuale există posibilitatea de a organiza
activităţi de grup.
II. Impactul utilizării instrumentelor TIC în predarea
cursurilor de informatică constituie obiectul de studiul
al mai multor cercetări din Republica Moldova, cea mai
mare parte axându-se pe folosirea portofoliilor electronice
şi evaluarea studenţilor [42, 43, 44, 45] prin intermediul
diferitelor softuri educaţionale, mai puţin pe cea a sistemelor LMS. De exemplu, N. Bleandură menţionează
faptul că ,,implementarea modelului de integrare pentru
crearea sistemului de situaţii didactice în cadrul mediilor digitale de creare a portofoliilor electronice duce la
creşterea calităţii şi eficacităţii în procesul de predareînvăţare-evaluare, contribuind la formarea competenţelor
profesionale ale studenţilor, creşterea performanţelor şi
obţinerea rezultatelor de succes” [42, p. 105].
O. Vovnenciuc [43] specifică că deprinderile de lucru
independent au o importanţă deosebită la studierea disciplinelor informatice, a căror caracteristică definitorie
este utilizarea calculatorului, iar interacţiunea cu calculatorul solicită şi dezvoltă gândirea logico-algoritmică
şi sistemico-combinatorie.
După N. Deinego, ,,evaluarea resurselor necesare
pentru demonstrarea competenţei poate fi realizată prin
administrarea testelor computerizate, iar evaluarea competenţei are loc prin efectuarea proiectelor, la realizarea
cărora studentul va articula şi mobiliza resursele necesare pentru soluţionarea unei situaţii concrete” [45, p.144];
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eficienţa portofoliului de predare este determinată, în cea
mai mare măsură, de organizarea comunicării între tutore
şi cursanţi (grupuri de comunicare, email, chat).
Caracterizând tipurile de portofolii, S. Corlat [46]
menţionează că sistemele LMS încorporează instrumentele necesare pentru crearea metaportofoliului:
forum, mesagerie internă pentru comunicare on-line;
instrumente administrative de creare a structurilor de
grup şi de colectare a feedback-ului; organizarea structurii arborescente în baza blogurilor şi a profilurilor
personale, controlul activităţii la curs, atrăgând atenţia
că ,,instrumentele TIC pot îmbunătăţi calitatea învăţării
colaborative prin utilizarea aplicaţiilor de tip web 2.0
– reţele sociale şi specializate, care combină în sine
posibilităţile de comunicare prin email, chat, grupuri
de discuţii, bloguri etc.” [47, p. 60].
S. Gâncu a examinat dezvoltarea competenţei de
programare orientată pe obiecte din perspectiva instruirii în medii digitale, concluzionând că noile tehnologii
impun noi metodologii de instruire. Într-un context
informaţional, condiţionat de tehnologii din ce în ce mai
sofisticate, instruirea în învăţământul universitar nu mai
poate rămâne izolată de comunităţile virtuale. Concomitent, autorul subliniază că din punct de vedere educaţional, un e-portofoliu ,,poate fi privit ca o înregistrare a
activităţii de învăţare, care poate furniza dovezi asupra
progreselor făcute” , precum şi ,,un mijloc de gestiune
care privilegiază principiul potrivit căruia studentul este
în centrul învăţării, permiţându-i profesorului să urmărească progresul acestuia în dezvoltarea competenţelor
de programare orientată pe obiecte, modul de gândire,
dar şi autoevaluarea critică a propriei învăţării” [48,
pp. 165, 166].
A. Braicov examinează câteva produse-soft, care
reprezintă instrumente de elaborare a unor exerciţii şi
probleme interactive, integrabile în LMS Moodle [49].
Învăţarea în LMS este foarte individualizată, profesorul având posibilitatea de a lucra în mod direct cu fiecare elev/student, utilizând chat-urile, ceea ce nu poate fi
realizat întotdeauna în sala de studiu. Cu toate acestea, o
mare atenţie se acordă lucrului colectiv, cu ajutorul forumurilor şi a altor componente de comunicare ale Moodle.
Prin urmare, una din noile tendinţe constă anume în a
utiliza instrumente web on-line pentru predare, adaptare
şi integrare în LMS. Printre disciplinele în cadrul cărora
au fost aplicate cu succes sistemele LMS enumerăm:
ingineria sistemelor e-learning, dezvoltarea bazelor
de date, limbaje de programare, reţelele, procesarea
imaginilor, analiza şi proiectarea sistemelor, securitate
informaţională, tehnologii informaţionale.
În pofida succeselor obţinute, unii cercetători evocă
mai multe probleme ce apar la predarea cursurilor de
informatică on-line. Astfel, R. Fojtík şi H. Habiballa se
referă la: necesitatea creării unor materiale de calitate
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CONCLUZII

1. Analiza literaturii de specialitate privind utilizarea sistemelor LMS în procesul educaţional la
informatică a evidenţiat subiectele abordate în
domeniu: îmbunătăţirea LMS-urilor cu module
software noi; optimizarea cursurilor de informatică; utilizarea portofoliilor electronice; utilizarea
evaluărilor automatizate; interacţiunea dintre
instructor şi cursant; formarea deprinderilor de
lucru independent; formarea competenţelor profesionale ale studenţilor; dezvoltarea competenţei
de programare orientată pe obiecte.
2. S-a constatat că folosirea sistemelor LMS în
procesul educaţional la informatică aduce următoarele beneficii: perfecţionarea abilităţilor
de lucru individual şi în grup; aprofundarea
cunoştinţelor în domeniul informaticii; dobândirea deprinderii de autocontrol şi de planificare a
timpului personal; creşterea calităţii şi cantităţii
cunoştinţelor; îmbunătăţirea competenţelor în
domeniul tehnologiilor informaţionale.
3. Nu au fost examinate aspecte legate de: impactul
sistemelor LMS asupra procesului de predare-învăţare-evaluare a programării orientate pe obiecte; metodele de utilizare a instrumentelor LMS
în predarea programării orientate pe obiecte, în
funcţie de necesităţile, interesele şi capacităţile
studenţilor; procesul de formare a competenţelor
(şi abilităţilor) de programare orientată pe obiecte
prin prisma sistemelor LMS.
4. Rămân la ordinea zilei următoarele probleme de
cercetare:
• Pentru ce discipline este mai indicată educaţia
prin intermediul sistemelor LMS?
• Din punctul de vedere al formei de instruire,
pentru ce categorie de studenţi este mai potrivită educaţia la distanţă?
• Cum ar trebui abordat învăţământul la distanţă: ca o modalitate alternativă sau complementară de a face educaţie?
5. În urma investigaţiilor la care ne-am referit mai
sus, putem formula următoarele ipoteze:
• graţie utilizării mijloacelor puse la dispoziţie de
TIC, în general, şi de sistemele LMS, în special,
sporeşte eficienţa procesului de învăţare;
• utilizarea sistemelor LMS contribuie la optimizarea procesului de formare a competenţelor de programare orientată pe obiecte în
cadrul studiului specialităţilor TIC.
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Rezumat: În articol este abordată problema legăturilor
interdisciplinare, accentul fiind pus pe conexiunea dintre
informatică şi matematică. Sunt identificate şi analizate avantajele perspectivei interdisciplinare în rezolvarea problemelor
practice specifice, precum şi rolul profesorilor şi studenţilor în
Teodora Vascan
organizarea conexiunilor interdisciplinare. Autoarea propune
o metodologie de realizare a legăturilor interdisciplinare între
lector universitar, Universitatea de Stat din Tiraspol
cursurile Grafică asistată de calculator şi Geometrie, care
contribuie la dezvoltarea culturii şi a gândirii algoritmice la studenţi.
Abstract: The article addressed interdisciplinary ties, focusing on the connection between computer science and mathematics. There
are identified and analyzed the advantages of interdisciplinary perspective to solve specific practical problems and also the role of teachers and students in organizing interdisciplinary connections. The author proposes a methodology for achieving interdisciplinary links
between courses Computer Graphics and Geometry, contributing to development of algorithmic culture and thinking at students.
Keywords: integration, interdisciplinary connections, integrated education.
Introducere

Ideea integrării în învăţământ, prin sistematizarea şi asigurarea continuităţii finalităţilor şi a conţinuturilor,
precum şi prin construirea în aceste scopuri a legăturilor inter- şi transdisciplinare, se regăseşte în lucrările fondatorilor pedagogiei clasice I. A. Comenius şi I. G. Pestalozzi. Conform dicţionarului explicativ, integrare înseamnă
includere, înglobare [1]. ,,Legăturile interdisciplinare ilustrează legături ale realităţii în procesul de învăţământ şi
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sunt nişte expresii de măsurare a lumii obiective, care, în
contextul lor filozofic şi didactic, determină conţinutul,
metodele şi formele de învăţământ” [2. p. 36].
În anii 50-60 ai sec. al XX-lea, legăturile interdisciplinare au început să capete contur prin întărirea conexiunilor
dintre cunoştinţele predate în cadrul disciplinelor de studiu
şi cunoştinţele profesional tehnice. În anii 70, între disciplinele şcolare se dezvoltă legături didactice, de conţinut şi
de sistem. Cu toate acestea, în momentul când abordările
interdisciplinare au început să fie examinate ca principiu
didactic, a apărut o nepotrivire între formă şi conţinut.
„Contradicţia dintre formă (legături interdisciplinare) şi
noul conţinut (principiu didactic) a condus la o schimbare
a formei – conceptul legături interdisciplinare, în anii 80,
a cedat locul conceptului integrare.” [3, p. 33]. Legăturile
interdisciplinare contribuie la o bună dezvoltare a unor
concepte în interiorul disciplinelor de studiu, al grupurilor
şi sistemelor, aşa-numitele concepte interdisciplinare.
Astăzi, ele sunt o expresie concretă a proceselor de integrare produse în ştiinţă şi în societate. Acestea joacă un
rol important în pregătirea ştiinţifico-teoretică şi practică
a studenţilor, a cărei caracteristică esenţială este activitatea
cognitivă de natură generalizată. Realizarea legăturilor între
disciplinele de învăţământ contribuie la sistematizarea şi
aprofundarea cunoaşterii, ajutând la crearea unei imagini
holistice asupra lumii.
Abordarea ştiinţifică a problemei

Formarea legăturilor interdisciplinare multilaterale
pune bazele unei perspective integrate de rezolvare a
problemelor complexe ale realităţii. Din acest motiv,
ele constituie o condiţie importantă şi rezultatul unei
abordări multiaspectuale în formarea studenţilor. Referidu-ne la conexiunea dintre Matematică şi Informatică,
menţionăm că:
1) Matematica oferă cercetătorului o serie de metode
matematice atât pentru a obţine caracteristicile
numerice ale obiectului, cât şi pentru a modela
comportamentul obiectului sub influenţa unor
factori;
2) Informatica pune la dispoziţie instrumente ce
pot îmbunătăţi precizia şi reduce complexitatea
evenimentelor.
Atât profesorul, cât şi studentul au roluri specifice în
organizarea unui demers construit din punctul de vedere
al interdisciplinarităţii. Profesorul oferă cunoştinţe, identifică relaţiile logice între părţile conţinutului şi prezintă
posibilităţi de utilizare a acestora în însuşirea de noi
cunoştinţe. Studentul asimilează cunoştinţele, valorifică
propria experienţă de cunoaştere şi aplică cele achiziţionate în mod independent. Activităţile studenţilor pot
fi clasificate în 3 categorii: a) studenţii aplică abilităţile
formate în cadrul disciplinelor înrudite pentru furnizarea
datelor noi ale experimentului; b) studenţii transferă
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concepte şi fapte din disciplinele înrudite pentru extinderea domeniului de aplicabilitate a conceptelor teoretice
asimilate în cadrul acestei discipline; c) studenţii recurg
la teoriile însuşite la alte discipline pentru explicarea
faptelor examinate în cadrul disciplinei respective.
Identificarea şi realizarea prevederilor majore ale
unui demers interdisciplinar permit următoarele:
• abordarea obiectivă în determinarea capacităţii
temelor de studiu;
• concentrarea atenţiei profesorilor şi studenţilor
asupra aspectelor modulare ale disciplinelor, deosebit de importante în descoperirea principalelor
idei, concepte, teorii, teze etc.;
• organizarea stadială a cercetărilor privind stabilirea relaţiilor interdisciplinare, complicând
continuu sarcinile cognitive, lărgind, astfel, aria
de acţiune a iniţiativei creatoare şi a activităţii
independente a studentului;
• cultivarea la studenţi a interesului pentru cunoaştere prin tratarea interdisciplinară a acesteia;
• instituirea unei colaborări eficiente între profesori
şi studenţi;
• studierea, cu ajutorul mai multor discipline, a celor
mai importante probleme ale lumii şi societăţii
contemporane.
Legăturile interdisciplinare fortifică acţiunea
profesorilor de la disciplinele ce corelează. Acestea
pot fi clasificate în: legături interdisciplinare „ca
obiectiv” şi legături interdisciplinare „ca rezultat”
(pe termen lung), ultimele asigurând o învăţare mai
profundă. Un rol deosebit pentru orice obiect de
studiu îl au legăturile interdisciplinare orientate. În
cadrul Informaticii, pot fi realizate conexiuni „ca
obiectiv” cu matematica, fizica, limba şi literatura,
istoria, biologia etc. Spre exemplu, la asimilarea unor
conţinuturi bogate informaţional se va face apel la
dicţionare, dispozitive de transmitere a informaţiei
etc. Fundamentul explicării îl reprezintă cunoştinţele
de fizică. Conceptul de valoare este analizat pe baza
şi în comparaţie cu noţiunea de valoare din fizică şi
matematică. Cunoştinţele despre sistemele de calcul
ar trebui formate în cadrul Matematicii.
Abordarea interdisciplinară în procesul educaţional ajută profesorii să vizualizeze disciplinele ca
un ansamblu interdependent. În plus, aceasta stimulează colaborarea, spiritul de colegialitate. Lucrând
împreună, profesorii manifestă mai mult entuziasm,
dezvoltând competenţele studenţilor mai eficient
decât dacă s-ar implica separat [4]. Pe de cealaltă
parte, studenţii implicaţi în activităţi de învăţare cu
caracter interdisciplinar adesea găsesc conţinutul mult
mai atractiv şi relevant.
Metodologia realizării legăturii
interdisciplinare între Grafica asistată
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În pregătirea specialiştilor în informatică este recomandabil să se ţină cont de problemele pe care urmează să le
soluţioneze aceştia în activitatea profesională viitoare. În
primul rând, o atenţie deosebită se va acorda demonstrării
şi valorificării dimensiunii interdisciplinare matematicăinformatică. Conţinutul disciplinei Grafica asistată de
calculator oferă posibilitatea de a releva şi a proba rolul
matematicii ca fundament al metodelor şi tehnologiilor
informatice. Cel mai simplu exemplu ar fi lucrul cu ecranul
grafic, care are la bază sistemul de coordonate cartezian.
Şi metodele de transformare a imaginilor, metodele de
netezire a contururilor vizibile ale obiectelor, animarea
obiectelor etc. sunt construite pe o ”o fundaţie” de natură
matematică.
Scopul cursului Grafica asistată de calculator este studiul conceptelor, modelelor, metodelor, structurilor de date
şi algoritmi de bază folosite în rezolvarea problemelor de
grafică computaţională, cu accent pe problemele specifice
dezvoltării de software. Acest curs este un ”purtător” şi un
”materializator” al ideii de interdisciplinaritate matematică-informatică, care ajută la realizarea conexiunii între
cele două obiecte de studiu şi care solicită implicarea studenţilor şi în activităţi de cercetare. Din punctul de vedere
al conţinutului, la studierea cursului Grafica asistată de
calculator accentul trebuie să fie pus pe pregătirea teoretică a specialiştilor, pe cunoştinţele ce ţin de algoritmii
folosiţi în procesul de dezvoltare a produselor program,
aplicabile la rezolvarea problemelor de geometrie, şi pe
metodele de evaluare a complexităţii procesului de rezolvare a algoritmilor geometrici [5]. O finalitate a cursului
este dezvoltarea culturii algoritmice la studenţi, la nivel
de înţelegere a algoritmilor, nu doar obţinerea unui produs
(o imagine, o construcţie), deoarece acest lucru poate fi
realizat cu ajutorul unor programe speciale. Îndeplinirea
acestor obiective va consolida cunoştinţele de programare
a graficii în limbajele Turbo Pascal şi Turbo C++.
Metodica studierii elementelor graficii computaţionale
trebuie să includă următoarele componente:
1) ajustarea cunoştinţelor de bază din informatică şi
matematică. Studenţii din anul I posedă niveluri
diferite de cunoştinţe şi abilităţi. De aceea, primul
pas îl va constitui eliminarea acestor diferenţe
prin studiul aprofundat al disciplinei în paralel
cu recapitularea celor asimilate în şcoală;
2) principiile generale ale disciplinei Grafica asistată
de calculator. Conţinutul trebuie să fie expus întro manieră deductivă (axiomatică) şi să contribuie
la dezvoltarea culturii şi a gândirii algoritmice
în domeniul informaticii şi geometriei. Trebuie
de atras atenţia asupra dezvoltării reprezentărilor
spaţiale ale studenţilor. Este recomandabil studiul
fiecărei secţiuni a cursului prin prisma problemelor
practice specifice. În timpul învăţării algoritmilor

de rezolvare a problemelor specifice se pot utiliza
scheme inductive de prezentare a materiei: de la
sarcini simple la sarcini mai complexe. Desigur,
trebuie de luat în considerare caracterul integrator
al geometriei analitice şi al graficii asistate de calculator, care sintetizează bazele fundamentale din
informatică, matematică şi programare.
În procesul educaţional, se va opta pentru o îmbinare
eficientă a formelor de predare-învăţare auditoriale (prelegeri, lecţii de laborator) şi individuale (lucru individual,
lucru în grup asupra proiectelor finale). Se va recurge la
predarea tradiţională în combinaţie cu modalităţi instructiv-educative moderne, la învăţământul axat pe student
etc. Se vor aplica o gamă vastă de tehnologii, pentru a
îmbunătăţi demersul didactic, a-l diversifica etc.
Luând în considerare cele expuse anterior, propunem următoarele elemente din geometrie pentru studiul
Graficii asistate de calculator: sisteme de coordonate;
coordonatele carteziene; coordonatele polare, sferice
şi cilindrice şi legătura lor cu coordonatele carteziene;
metoda coordonatelor; transformări geometrice în plan
şi spaţiu; vectori, operaţii cu vectori; descrierea explicită şi parametrică a curbelor şi a suprafeţelor în plan
şi în spaţiu; proiecţii: izometrică, oblică şi dimetrică;
elemente din geometria fractalilor.
În urma studierii acestor blocuri, studenţii trebuie să
poată demonstra cunoştinţe şi competenţe la următoarele
secţiuni de bază:
• Reprezentarea şi modelarea obiectelor pe calculator. Aceste competenţe sunt esenţiale la
vizualizarea datelor în sistemele de învăţare
– demonstrarea vizuală a diferitelor procese, construcţia graficelor şi a diagramelor de dependenţe
etc.
• Algoritmi de triangulare. Sunt metode fundamentale, deoarece mai multe probleme sunt rezolvate
pe baza unei grile triunghiulare (verificarea apartenenţei punctului unei figuri convexe şi nonconvexe, construcţia secţiunilor transversale etc.), a
cărei construcţie se numeşte triangulare.
• Netezirea curbelor şi suprafeţelor. Trasarea
graficelor. În baza cerinţelor de proiectare ergonomică, ecranul nu ar trebui să fie agresiv (cu
multe dreptunghiuri, pătrate, cu celule mici).
Prin urmare, problema netezirii curbelor şi a
suprafeţelor de multe ori apare în procesul de
dezvoltare a software-ului.
• Algoritmi de grafică pe calculator: desenarea
primitivelor grafice, umbrirea, tăierea contururilor invizibile etc. De obicei, obiectele complexe
se modelează ca un set de obiecte simple.
În cazul în care unele elemente de geometrie nu au
fost studiate până în momentul abordării temei respective
din cadrul disciplinei Grafica asistată de calculator, se
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pot realiza lecţii cu participarea profesorului de geometrie,
care va explica elementele lipsă. De exemplu, Mişcarea şi
animarea obiectelor plane. Pentru a studia această temă
trebuie să avem cunoştinţe legate de transformările geometrice plane. În cadrul acestei lecţii integrate, profesorul
de geometrie defineşte, enumeră proprietăţile şi ecuaţiile
transformărilor bidimensionale (translaţia, rotaţia, omotetia, simetria), iar profesorul de informatică oferă
exemple de aplicare a acestor transformări în grafica
pe calculator.
Prezentăm două exemple ce demonstrează
aplicarea transformărilor geometrice în grafica
pe calculator.
Exemplul 1: Deplasarea obiectelor în grafica
pe calculator – aplicarea translaţiei din geometrie.
Programul prezentat, scris în Turbo C++, desenează un triunghi iniţial şi un triunghi mişcat cu
un coeficient de deplasare după axa Ox şi Oy:
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <graphics.h>
#include <math.h>
void main()
{
int gd=DETECT, gm;
int x1,y1,x2,y2,x3,y3,x4,y4,x5,y5,x6,y6,t
x,ty;
initgraph(&gd, &gm, “ “);
printf(“Introdu coordonatele primului vârf
al triunghiului”);
scanf(“%d%d”,&x1,&y1);
printf(“Introdu coordonatele vârfului al
doilea al triunghiului”);
scanf(“%d%d”,&x2,&y2);
printf(“Introdu coordonatele vârfului treilea al triunghiului”);
scanf(“%d%d”,&x3,&y3);
printf(“Introdu distanţele deplasării:tx si
ty”);
scanf(“%d%d”,&tx,&ty);
setcolor(5);
line(x1,y1,x2,y2);
line(x2,y2,x3,y3);
line(x3,y3,x1,y1);
outtextxy(x3+2,y3+2, “Triunghiul original”);
x4=x1+tx; y4=y1+ty;
x5=x2+tx; y5=y2+ty;
x6=x3+tx; y6=y3+ty;
setcolor(14);
line(x4,y4,x5,y5);
line(x5,y5,x6,y6);
line(x6,y6,x4,y4);
outtextxy(x6+2, y6+2, “Triunghiul depla-
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sat”);
getch();
closegraph();
}

Figura 1. Rezultatul execuţiei programului din
exemplul 1
Exemplul 2: Animarea obiectelor din grafica pe

calculator – aplicarea rotaţiei din geometrie. Programul
prezentat, scris în Turbo C++, generează o moară, a cărei
roată se roteşte:
# include <stdio.h>
# include <graphics.h>
# include <math.h>
# include <conio.h>
# include <dos.h>
void wind(float x[7], float y[7]);
void main()
{
int gd=DETECT, gm;
float x[7], y[7], maxx,maxy,xw1,yw1,xw2,y
w2;
float theta=30;
initgraph(&gd,&gm, “C:\\TurboC3\\BGI”);
maxx=getmaxx();
maxy=getmaxy();
x[0]=maxx/2;
y[0]=maxy/2;
x[1]=y[4]=x[2]=-90;
y[6]=y[5]=y[1]=60;
y[2]=35;
y[3]=-100;
x[4]=20;
x[3]=0;
x[5]=90;
x[6]=65;
theta=theta*22/7/180;
while(kbhit()==0)
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eX CATHEDRA
{ wind(x,y);
xw1=cos(theta)*x[1]+sin(theta)*y[1];
yw1=-sin(theta)*x[1]+cos(theta)*y[1];
xw2=cos(theta)*x[2]+sin(theta)*y[2];
yw2=-sin(theta)*x[2]+cos(theta)*y[2];
x[1]=xw1; y[1]=yw1;
x[2]=xw2; y[2]=yw2;
xw1=cos(theta)*x[3]+sin(theta)*y[3];
yw1=-sin(theta)*x[3]+cos(theta)*y[3];
xw2=cos(theta)*x[4]+sin(theta)*y[4];
yw2=-sin(theta)*x[4]+cos(theta)*y[4];
x[3]=xw1; y[3]=yw1;
x[4]=xw2; y[4]=yw2;
xw1=cos(theta)*x[5]+sin(theta)*y[5];
yw1=-sin(theta)*x[5]+cos(theta)*y[5];
xw2=cos(theta)*x[6]+sin(theta)*y[6];
yw2=-sin(theta)*x[6]+cos(theta)*y[6];
x[5]=xw1; y[5]=yw1;
x[6]=xw2; y[6]=yw2;
delay(50);
cleardevice();

}
closegraph();
}
void wind(float x[7],float y[7])
{
cleardevice();
line(x[0],y[0],x[0]-50,y[0]+200);
line(x[0],y[0],x[0]+50,y[0]+200);
line(x[0]-60,y[0]+200,x[0]+60,y[0]+200);
line(x[0],y[0],x[0]+x[1],y[0]-y[1]);
line(x[0],y[0],x[0]+x[2],y[0]-y[2]);
line(x[0]+x[1],y[0]-y[1],x[0]+x[2],y[0]-y[2]);
line(x[0],y[0],x[0]+x[3],y[0]-y[3]);
line(x[0],y[0],x[0]+x[4],y[0]-y[4]);
line(x[0]+x[3],y[0]-y[3],x[0]+x[4],y[0]-y[4]);
line(x[0],y[0],x[0]+x[5],y[0]-y[5]);
line(x[0],y[0],x[0]+x[6],y[0]-y[6]);
line(x[0]+x[5],y[0]-y[5],x[0]+x[6],y[0]-y[6]);
}

Figura 2. Rezultatul execuţiei programului din exem-

Concluzii

Legăturile interdisciplinare între informatică şi
matematică reprezintă un factor important în formarea
competenţelor profesionale ale viitorilor informaticieni. Acestea prezintă o serie de avantaje: formarea la
studenţi a interesului cognitiv prin intermediul mai
multor discipline în unitatea lor organică; instituirea
unei colaborări productive între profesori şi studenţi;
studierea celor mai importante probleme lumii şi
societăţii contemporane din perspectivă inter- şi transdisciplinară.
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Repere pentru implementarea
standardelor de competenţă
profesională ale cadrelor
didactice şi manageriale din
învăţământul general

Pavel Cerbuşcă

Rezumat: În articol sunt analizate standardele de competenţă profesională ale cadrelor didactice şi de conducere din
dr., gr. did. şi manag. sup.,
învăţământul general, care vor fi implementate în republică,
Liceul Academiei de Ştiinţe a Moldovei
cu titlu de pilot, pe parcursul anilor de studii 2016-2018.
Standardele oferă criterii şi norme ce constituie repere principale atât pentru formarea continuă, cât şi pentru evaluarea şi
autoevaluarea profesorilor şi a managerilor din instituţiile de învăţământ preuniversitar. În standarde se regăsesc cerinţele
de bază pe care trebuie să le întrunească un cadru didactic şi managerial, de care se va ţine cont la angajare şi la aprecierea activităţii sale. Implicându-se în implementarea standardelor profesionale, cadrele didactice şi managerii şcolari
îşi vor mobiliza resursele pentru a-şi exercita atribuţiile funcţionale la un înalt nivel calitativ, vor asigura organizarea şi
desfăşurarea eficientă a procesului de predare-învăţare-evaluare, vor cunoaşte din timp cerinţele cărora trebuie să le facă
faţă şi vor putea să îşi autoevalueze prestaţia profesională. Aceasta se va realiza prin punerea în practică a Metodologiei
de implementare a standardelor profesionale de competenţă, document aflat la etapa de dezbatere publică. În baza lui vor fi
create programe optime de formare profesională iniţială şi continuă a cadrelor didactice şi manageriale, menite să îmbunătăţească calitatea învăţământului şi a managementului şcolar şi să asigure modernizarea continuă a sistemului educaţional
din Republica Moldova.
Abstract: The article presents the standards of professional competence of teachers and managers of general educational
institutions, that are implemented in the republic, as a pilot program during the 2016-2018 academic years. Standards provide
rules and criteria that constitute major benchmarks for training, also evaluation and self-assessment of teachers and managers of
general educational institutions. Standards also contain the basic requirements that a teacher or manager must meet at recruitment
and assessment of staff activity in general education institutions. Being actively involved in implementing professional standards,
teachers and school managers will mobilize resources to accomplish their functional tasks to a better quality, will ensure the organization and conduct of effective educational process, will know beforehand the requirements submitted to them, and also will be
able to self-assess their professional level. This will be achieved by implementing the methodology for implementing standards of
professional competence, document that is at the stage of national debate. Thus it will create optimal initial and continuous training
programs for teachers and school managers, to improve the quality of education, school management and to ensure continuous
modernization of the education system in Moldova.
Keywords: standard, self-assessment, evaluation, methodology, competence, impact, training, community educational center.
ARGUMENT

Timp de zeci de ani, la diverse instituţii de specialitate, au fost elaborate mai multe proiecte de documente,
inclusiv standardele pentru cadrele didactice şi manageriale, precum şi pentru diriginţi, metodişti etc., dar care
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nu au fost aprobate. Abia în anul 2016, prin ordinul nr.
623 din 28 mai, semnat de ministrul educaţiei, au fost
aprobate standardele de competenţă profesională pentru cadrele didactice şi manageriale din învăţământul
general. Astfel, s-a decis că Standardele de competenţă
profesională ale cadrelor didactice din învăţământul
general şi Standardele de competenţă profesională ale
cadrelor manageriale din învăţământul general vor fi
implementate, cu titlu de pilot, pe parcursul anilor de
studii 2016-2018, oferind criterii şi norme ce vor constitui repere principale atât pentru formarea continuă,
cât şi pentru autoevaluarea şi evaluarea profesorilor şi a
managerilor din instituţiile de învăţământ general.
Standardele expun structurat criteriile pe care trebuie să le întrunească un cadru didactic sau un manager
şcolar, stabilind aceleaşi cerinţe pentru toate instituţiile,
de care se va ţine cont la recrutarea cadrelor în sistemul
de învăţământ preuniversitar.
Ministerul Educaţiei preconizează ca standardele de
competenţă profesională ale cadrelor didactice şi manageriale să stea la baza Cadrului de referinţă al Curriculumului
Naţional. De asemenea, ele vor contribui atât la sporirea
calităţii educaţiei, cât şi la îmbunătăţirea imaginii profesiei
de pedagog în societate. De aceea, odată elaborate de grupurile de experţi, aceste documente au fost propuse pentru
dezbatere publică la scară naţională. În cadrul cercetărilor
şi discuţiilor organizate de direcţiile de învăţământ de nivel
raional şi municipal, precum şi de instituţiile de învăţământ
general, s-au lansat un şir de sugestii, care au fost sintetizate
şi expediate Ministerului Educaţiei şi grupului de autori. În
cele din urmă, conţinutul documentelor a fost îmbunătăţit,
fiind mai aproape de necesităţile şcolii, ale angajaţilor din
educaţie, dar şi ale membrilor comunităţii.
Considerăm că, implicându-se activ în studiul standardelor profesionale, cadrele didactice şi de conducere
se vor mobiliza şi îşi vor exercita mai bine atribuţiile
funcţionale, vor şti din timp care sunt cerinţele cărora
trebuie să le răspundă şi îşi vor proiecta activităţile în
funcţie de rigorile specificate în aceste documente. Un
element de noutate rezidă în faptul că, analizând pas cu
pas fiecare standard, profesorii şi managerii vor putea
să îşi autoevalueze nivelul de pregătire profesională şi
să optimizeze procesul de organizare şi desfăşurare a
actului de predare-învăţare-evaluare. Este important
şi faptul că ei vor putea identifica punctele forte ale
profilului profesional, precum şi aspectele care reclamă
ameliorări continue.
	 http://www.edu.gov.md/ro/content/au-fost-aprobatestandardele-de-competenta-profesionala-pentrupersonalul-didactic-si
	 http://edu.gov.md/sites/default/files/standarde_cadre_
didactice.pdf
	 http://edu.gov.md/sites/default/files/standarde_cadre_
manageriale.pdf

Astfel, cadrele didactice şi manageriale vor avea
posibilitate să îşi stabilească clar priorităţile, să îşi dezvolte competenţele profesionale în raport cu necesităţile
educaţionale ale elevilor şi părinţilor, ale altor persoane
interesate. Standardele de competenţă profesională vor
avea un impact deosebit şi asupra reglementării atestării,
acordării gradelor didactice şi manageriale etc.
Standardele stabilesc domeniile, indicatorii şi descriptorii de competenţă necesari realizării tuturor
tipurilor de standarde educaţionale de stat:
a) standardele de competenţă profesională ale cadrelor didactice din învăţământul general acoperă
întreaga activitate de predare-învăţare-evaluare şi
se structurează pe cinci domenii de competenţă
prioritare:
− Proiectarea didactică;
− Mediul de învăţare;
− Procesul educaţional;
− Dezvoltarea profesională;
− Parteneriatele educaţionale.
b) standardele de competenţă profesională ale managerilor din învăţământul general sunt structurate în şase domenii principale:
− Viziune şi strategii;
− Curriculum;
− Resurse umane;
− Resurse financiare şi materiale;
− Structuri şi proceduri;
− Comunitate şi parteneriate.
Pentru ca profesorii şi conducătorii instituţiilor
şcolare să deţină abilităţile scontate şi să îndeplinească cerinţele standardelor, aşa precum prevede Codul
Educaţiei, Ministerul Educaţiei a elaborat şi a pus în
practică proiectul Reforma învăţământului în Moldova, care presupune programe de training (de 5 zile)
pentru cadre didactice şi manageriale. Activităţile de
formare continuă privind implementarea standardelor
profesionale de competenţă, organizate în perioada 5-24
decembrie 2016, la Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, au
avut drept scop consolidarea capacităţilor şi dezvoltarea
competenţelor profesionale ale cadrelor didactice şi de
conducere în vederea realizării politicilor educaţionale
la cel mai înalt nivel. Circa 1200 de profesori şi directori de şcoli din diverse raioane ale republicii au fost
instruiţi de formatori naţionali şi ghidaţi cum să aplice
prevederile standardelor, să organizeze eficient procesul
educaţional, dar şi să se autoevalueze obiectiv. În perioada aprilie-august 2017, în cadrul aceluiaşi proiect,
Ministerul Educaţiei va organiza instruiri similare pentru
alţi 2500 de profesori şi manageri. Cadrele didactice
	 http://lex.justice.md/md/355156/
	 http://www.edu.gov.md/ro/content/cadre-didactice-sidirectori-de-scoli-instruiti-privind-cerintele-de-baza-pecare-trebuie-sa
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şi de conducere participante la respectivele stagii vor deveni formatori locali, transmiţând cunoştinţele şi bunele
practici acumulate colegilor din alte instituţii. Aceasta se va realiza şi din considerentul că o parte din şefii direcţiilor
de învăţământ au participat deja la cursurile de formare din decembrie 2016, iar ceilalţi vor fi încadraţi în stagiile
similare din aprilie-august 2017.
Învăţarea pe tot parcursul vieţii reprezintă o direcţie importantă de perfecţionare a activităţii de formare-dezvoltare
a competenţelor profesionale, care urmăreşte valorificarea tuturor dimensiunilor şi formelor educaţiei, proiectate
şi realizate de-a lungul întregii existenţe umane. Educaţia adulţilor în Republica Moldova este reglementată de
următoarele acte normative:
• Constituţia Republicii Moldova, adoptată la 29.07.1994, art. 35 – Dreptul la învăţătură;
• Codul Educaţiei al Republicii Moldova, nr. 152 din 17.07.2014, titlul VII – Învăţarea pe tot parcursul vieţii;
• Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 1224 din 09.11.2004 cu privire la organizarea formării profesionale continue;
• Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 191 din 22.04.2015 cu privire la Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Profesional.
Subiectele abordate în cadrul instruirii prezintă interes pentru cadrele didactice şi manageriale din instituţiile
de învăţământ general, deoarece în baza standardelor de competenţă profesională vor avea loc evaluările interne
şi externe ale acestora. Totodată, stagiul de formare a încurajat schimbul de idei între participanţi, care au analizat
problemele cu care se confruntă, au prezentat bunele practici din diverse instituţii din ţară, iar sarcinile practice au
vizat multiplele aspecte ale implementării curriculumului şcolar, proiectarea didactică, dezvoltarea profesională,
parteneriatele educaţionale, resursele umane, financiare şi materiale etc.
În cadrul stagiilor de instruire, formatorii naţionali, care au beneficiat şi ei de o formare specială în luna august
2016, realizată cu participarea unor experţi din Republica Moldova şi România, au explicat detaliat conţinutul fiecărui domeniu din Standarde, oferindu-le celor prezenţi posibilitatea să analizeze comparativ cerinţele teoretice şi
practicile reale din instituţiile de învăţământ. Deşi resursele de care dispun şcolile diferă, schimbul de experienţă a
fost binevenit şi valoros. Punctele forte şi slabe menţionate de participanţii la stagii sunt prezentate în Tabelul 1.

•
•
•
•
•

•
•
•
•
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Tabelul 1. Evaluarea de către participanţi a stagiilor de formare privind Standardele de competenţă profesională ale cadrelor didactice/managerilor din învăţământul general
Puncte forte
Puncte slabe
Informarea cadrelor didactice şi manageriale despre conţinutul • Perioada în care au fost derulate
documentelor şi aşteptările în cadrul procesului de evaluare a perstagiile de formare a fost una ”fierformanţelor;
binte”, întrucât în luna decembrie
Analiza altor documente importante, conexe cu Standardele de comse organizează evaluările sumative,
petenţă profesională: Codul Educaţiei, Codul Muncii, Curriculumul
consiliile profesorale, calculul mela disciplinele şcolare, Planul-cadru, scrisorile metodice etc.;
diilor semestriale etc.;
Axarea pe schimbul de bune practici existente în instituţiile de în- • Nu toate instituţiile au condiţii de
văţământ din ţară şi de peste hotare;
implementare a standardelor, cu
Importanţa autoevaluării şi a evaluării interne pentru creşterea motoate că elevii ar trebui să aibă şanse
tivării cadrelor didactice şi manageriale în eficientizarea procesului
egale la educaţie;
educaţional;
• Pregătire slabă a cadrelor didactice
Analiza proiectărilor, începând cu scenariul didactic şi terminând cu
şi a managerilor la compartimentul
planul de dezvoltare instituţională, cu accent pe elaborarea corectă
autonomia şcolilor;
a obiectivelor şi a sarcinilor de lucru, pe valorificarea inteligenţelor • Remunerarea insuficientă, ceea ce
multiple la elevi şi la angajaţi;
demotivează cadrele din învăţământ
Analiza posibilităţilor de realizare a proiectelor de alternativă, presă lucreze mai eficient;
văzute de Codul Educaţiei; modele ale planului de învăţământ de • Pregătire pedagogică slabă a părinalternativă;
ţilor, pentru a se implica mai activ
Modalităţi de proiectare şi de implementare a curriculumului la
în luarea deciziilor şi în evaluarea
decizia instituţiei;
performanţelor cadrelor didactice
Sugestii de dezvoltare a competenţelor la elevi, inclusiv din punct de
şi manageriale etc.
vedere interdisciplinar, având caracter de integrare în comunitate;
Identificarea posibilităţilor de construire a parteneriatelor educaţionale şi de transformare a şcolilor în centre educaţionale
comunitare etc.
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	 http://isn.edu.md/
	 http://particip.gov.md/public/documente/137/ro_2795_
Metodologie-de-evaluare-a-cadrelor-didactice2.pdf
	 http://isn.edu.md/sites/default/files/document/
attachments/metodologia_de_evaluare_a_cadrelor_de_
conducere.pdf

baza metodologică, modalitatea de organizare şi desfăşurare a procesului de evaluare, precum şi instrumentele
aferente acestui proces.
Evaluarea cadrelor didactice şi de conducere va fi
obligatorie şi se va derula în cadrul instituţiei, pentru
activitatea desfăşurată pe parcursul anului şcolar. În
Metodologie sunt descrişi paşii procesului, începând cu
etapa de autoevaluare a cadrelor didactice, consultarea
elevilor şi a părinţilor şi evaluarea propriu-zisă, efectuată de Consiliul de administraţie (în cadrul şedinţei
comune a Consiliului de administraţie şi a Consiliului
profesoral). Evaluatorul final va lua în considerare opinia
cadrelor didactice, a elevilor şi a părinţilor.
La moment, în evaluare sunt implicaţi doar profesorii şi managerii care solicită sau deţin grade didactice, obţinerea acestora însă nu este o obligativitate.
În multe instituţii, pe lângă faptul că lipsesc criterii
unice de evaluare, membrii administraţiei apreciind
subiectiv activitatea profesorilor, nu există un mecanism funcţional de evaluare şi autoevaluare. Considerăm că evaluarea sistematică a fiecărui profesor şi
manager şcolar va permite determinarea nivelului de
pregătire, evidenţierea punctelor forte şi vulnerabile
ale pregătirii sale. În baza rezultatelor, în funcţie
de necesităţi, cadrele didactice şi manageriale vor
participa la stagii de formare continuă şi vor elabora
proiecte de dezvoltare personală.
În procesul de evaluare internă şi externă a personalului didactic şi managerial din instituţiile de învăţământ
general este important să se ofere posibilitatea de a avea
rezultate măsurabile. Autoevaluarea performanţelor
şi evaluarea competenţelor profesionale ar trebui să
fie procese transparente şi organizate obiectiv, care să
reflecte calitatea activităţii profesorilor şi a managerilor
şi să permită evoluţia acestora în timp. Iar performanţele atestate vor constitui indicatori pentru încurajare
şi avansare în carieră, precum şi pentru remunerare în
funcţie de munca depusă.
CONCLUZII

Implementarea unui management educaţional de
calitate este o cerinţă a timpului, având ca scop principal
valorificarea potenţialului uman şi material, eficientizarea procesului educaţional, stimularea cadrelor didactice
şi de conducere pentru performanţe superioare, asigurarea transparenţei, implicarea activă şi responsabilă a
tuturor subiecţilor vizaţi în actul de luare a deciziilor.
Astfel, se conturează necesitatea unui mecanism de
creare a unui cadru de referinţă, care să asigure autoevaluarea, evaluarea obiectivă şi dezvoltarea profesională
a cadrelor din învăţământul general.
Prin implementarea Standardelor şi a Metodologiei de evaluare vor fi create programe optime de
formare profesională iniţială şi continuă a cadrelor
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Dacă analizăm experienţa statelor care au înregistrat
performanţe deosebite în domeniul educaţiei, atunci observăm că aceste rezultate se datorează inclusiv gradului
înalt de implicare a cadrelor didactice şi de conducere în
soluţionarea problemelor şcolii, prin creşterea nivelului
de responsabilitate în îndeplinirea atribuţiilor conform
fişei postului, prin dezvoltarea simţului de producător,
faţă de cel de consumator, dominant în timpul de faţă, dar
şi prin mobilizarea insistentă a părinţilor şi a membrilor
comunităţii şi fortificarea relaţiilor de parteneriat.
Şcoala de astăzi poate să progreseze şi să fie atractivă pentru elevi şi părinţi doar dacă se transformă în
centru educaţional comunitar. Aici, dar şi în anturajul
ei, trebuie dezvoltate diverse servicii educaţionale, culturale, sportive, atât pentru elevi, cât şi pentru cetăţenii
din comunitate, cum ar fi: studierea limbilor străine şi a
aplicaţiilor TIC; secţii sportive şi de turism; cercuri de
dans, de muzică vocal-instrumentală, de arte plastice; de
dezbateri; activităţi de dezvoltare a abilităţilor de lideri,
de management etc. O şcoală administrată eficient ar
trebui să fie deschisă permanent pentru toţi exponenţii
comunităţii, creându-le condiţii de instruire şi dezvoltare continuă, cu caracter de integrare, precum şi de
agrement. Doar în acest mod ea va deveni o instituţie
mai atrăgătoare, mai transparentă şi mai democratică,
iar imaginea pedagogilor în societate se va îmbunătăţi
semnificativ.
Pentru introducerea standardelor, Inspectoratul Naţional Şcolar va elabora criterii bine definite, ca parte a Metodologiei de implementare a standardelor profesionale
de competenţă ale cadrelor didactice şi a Metodologiei
de implementare a standardelor profesionale de competenţă ale cadrelor manageriale. În instituţiile şcolare se
organizează deja dezbateri cu scopul analizei preliminare
a metodologiilor în cauză, al acumulării sugestiilor de
îmbunătăţire a conţinuturilor, precum şi al informării în
acest sens a cadrelor didactice şi manageriale. De asemenea, conţinutul documentelor respective va fi adus la
cunoştinţa elevilor, părinţilor şi altor actori interesaţi, care
vor fi implicaţi în procesul de evaluare a competenţelor
profesionale ale cadrelor didactice şi de conducere, prin
completarea unor chestionare sau în cadrul unor discuţii
libere ale evaluatorilor.
În Metodologia de implementare a standardelor de
competenţă profesională, care reglementează procedura de
evaluare anuală a personalului din unităţile de învăţământ
general, în conformitate cu prevederile actelor normative
şi legislative în vigoare, sunt incluse: obiectivele evaluării,
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didactice şi manageriale, menite să sporească calitatea
procesului instructiv-educativ şi a managementului
şcolar, să asigure modernizarea continuă a sistemului de educaţie. Implementarea acestor documente
va permite optimizarea procesului educaţional întru
îmbunătăţirea continuă a performanţelor cadrelor didactice şi de conducere din învăţământul general. De
asemenea, va avea un impact pozitiv asupra evaluării
interne şi va crea un cadru normativ ce va reglementa
expres procedura de evaluare şi autoevaluare, ceea
ce va contribui nemijlocit la asigurarea calităţii în
educaţie.

3.

4.

5.
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Autoritatea şi
responsabilitatea cadrelor
de conducere – provocările
şcolii de astăzi
Rezumat: Considerând cadrul de conducere unul dintre
factorii responsabili în plan educaţional, cu capacitate de
influenţare, de modelare şi de schimbare a mentalităţii codr., director, Liceul Teoretic Elimul Nou,
mun. Chişinău
munităţii, susţinem necesitatea dezvoltării sale personale şi
profesionale continue, ceea ce ar influenţa eficienţa manifestării autorităţii şi ar asigura responsabilizarea acestuia. Gradul de exercitare a autorităţii şi de manifestare a responsabilităţii
sunt atribute importante în coeziunea unei echipe de succes.
Abstract: Considering the leading person one of the factors that is responsible in education, capable of influencing, shaping
and changing the community mentality, we support the need for his continuous personal and professional development, that
would influence the effectiveness of personal authority and assure his responsibilisation. The degree of exercise of authority
and manifestation of responsibility are important attributes in the cohesion of effective team.
Ecaterina Moga

Keywords: authority, responsibility, leadership, vision, personal development, professional development.

„Puţini sunt cei care fac să se întâmple ceva.
Mulţi sunt cei care privesc la ce se întâmplă.
Marea masă nici măcar nu observă ce se întâmplă.”
(R. Schnyder-Von Wartensee)
Autoritatea şi responsabilitatea liderilor educaţionali
reprezintă, de facto, atribute esenţiale în dezvoltarea şi
eficientizarea şcolii, care este un promotor al schimbării
societăţii prin educarea tinerei generaţii.
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Autoritatea înseamnă dreptul incontestabil atribuit
anumitor persoane, corespunzător poziţiei de conducere, de a da ordine, a lua decizii şi a pretinde ascultare
[3, p. 114]. Responsabilitatea reprezintă obligaţia de
a îndeplini o sarcină şi/sau a suporta consecinţele deţinerii controlului [3, p. 114]. Responsabilitatea poate
fi, în egală măsură, necesitatea sau obligaţia morală şi
intelectuală de a ”onora” o datorie, un angajament sau
de a repara o greşeală. Ea înglobează noţiunile de com-

Repere pentru implementarea standardelor de competenţă profesională ale
cadrelor didactice şi manageriale din învăţământul general

Docendo discimus

1. Transmiterea viziunii

Statisticile demonstrează că instituţiile care reuşesc
să îşi definească clar viziunea şi scopurile au şanse mult
mai mari de a le realiza şi reuşesc să se autoafirme,
atingând excelenţa mult mai frecvent.
Viziunea şcolii este punctul de reper în determinarea
direcţiilor de creştere profesională a celor ce activează
în cadrul acesteia. Ea sugerează principiile de bază pe
care se edifică dezvoltarea individuală a fiecărui membru al colectivului întru atingerea rezultatelor scontate.
Cadrului de conducere îi revine sarcina de a transmite
viziunea în mod explicit, astfel încât toţi angajaţii,
elevii, părinţii, partenerii să participe activ, zi de zi, la
transpunerea acesteia în practică.
Pentru realizarea viziunii, liderii trebuie să înveţe
să conducă, câştigând încrederea echipei şi având ei
singuri încredere în viziunea pe care o promovează.
”Garantul” încrederii îl reprezintă, în mare parte, atât
recunoaşterea autorităţii, cât şi valorificarea responsabilităţii lor. La baza cultivării încrederii stă modelul de
conducere transformaţional, care cuprinde: conducerea
personală (efect – perspectivă); conducerea organizaţională/comunitară (efect = eficacitate/ reconciliere);
conducerea celuilalt (efect = adevăr); conducerea
familiei/echipei (efect = comunitate/ moştenire) [7].

să se simtă mai tari, mai inspiraţi, mai motivaţi. Acest
lucru va servi drept imbold pentru implicarea sporită a
tuturor actanţilor educaţionali în dezvoltarea instituţiei
şi în atingerea excelenţei. Aşadar, echipele de succes
se caracterizează prin:
• concentrarea pe realizarea scopului – liderul
ascuns al echipei;
• gestionarea diferenţelor dintre membri;
• axarea pe conducerea inspiraţională, mai puţin
pe control;
• structura intenţionată a procesului de luare a
deciziilor;
• dezvoltarea unei culturi a colaborării.
Totodată, greşelile ce pot provoca un eşec, întâlnite deseori în stilul de conducere al directorilor
de şcoli, şi nu numai, sunt: preocuparea pentru a
fi perceput pozitiv de către colegi; dorinţa de a se
bucura de recunoştinţa urmaşilor/succesorilor; frica
de a fi depăşit.
3. Stabilirea valorilor centrale

Directorul de şcoală trebuie să conştientizeze valenţele unui principiu adevărat şi dur, la prima vedere: capacitatea noastră de a CREŞTE determină capacitatea
noastră de a CONDUCE. Competenţa de autoevaluare
sistematică influenţează capacitatea noastră de dezvoltare personală şi, în consecinţă, de dezvoltare profesională.
Secretul unei conduceri eficiente este ascuns în caracter,
atitudine şi echipare. Relaţiile-cheie, evaluarea adecvată
a abilităţilor şi a performanţelor cadrelor de conducere,
dar şi ale celor didactice, precum şi a capacităţii instituţionale, vor determina direct reuşita colectivului [4].
Conducerea instituţiei (a procesului educaţional) este
pârghia (variabila primordială) spre o şcoală eficientă.
Prin ceea ce omit sau îndeplinesc zilnic, directorii au
un impact considerabil asupra celor din jur, stabilind,
indirect, valorile din şcoală. De aceea, principiile fundamentale care influenţează deciziile unui director au
consecinţe profunde asupra valorilor şi priorităţilor
instituţiei.
4. Dezvoltarea liderilor în devenire

2. Formarea echipelor

Echipele performante depind, în cea mai mare parte,
de eficienţa managerului, care trebuie să fie preocupat în
permanenţă de formarea şi creşterea lor atât profesională,
cât şi personală.
După Michael Fullan, cadrul de conducere are
trei roluri fundamentale în designul leadershipului la
nivelul şcolii: agent al schimbării, jucător în cadrul
sistemului (cunoaşte regulile şi modul de funcţionare
a acestuia) şi lider al învăţării [10]. Un conducător
puternic va face tot ce ţine de el ca, după o şedinţă
sau o activitate cu profesorii, părinţii, elevii, aceştia

Secretul unui lider de excelenţă, care urmăreşte eficienţa instituţiei, este multiplicarea. Liderul multiplicator
are o gândire strategică: ”Oamenii sunt deştepţi şi pot
să se perfecţioneze, ei pot deveni mai competenţi decât
mine”. În adevăr, liderii de excelenţă susţin şi creează
genii, iar liderii mediocri distrug potenţialul din om.
Un cadru de conducere vizionar îşi focalizează atenţia
asupra aspectelor prioritare:
• administrarea competenţelor şi a talentelor: Cunoaşte-ţi echipa!;
• abordarea greşelilor: Evaluează constructiv şi
realist situaţiile!;
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petenţă, putere, direcţie sau asumare [9, p. 1039]
În mod arbitrar, autoritatea nonformală şi cea formală
contribuie la eficientizarea leadershipului educaţional.
Prin poziţia deţinută, directorul este înzestrat cu autoritate asupra resurselor de care dispune şcoala, dar, în acelaşi
timp, este responsabil de modul de utilizare a acestora
şi de deciziile luate. Autoritatea şi responsabilitatea se
formează în timp, prin procesul de conducere.
Pentru buna implementare a conceptelor de autoritate şi responsabilitate, precum şi pentru optimizarea
activităţii întregului colectiv, fiecare cadru managerial
trebuie să exercite cu succes funcţiile esenţiale ale
conducerii: transmiterea viziunii; formarea echipelor;
stabilirea valorilor centrale; dezvoltarea liderilor în
devenire.
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• stabilirea direcţiei: Inspiră-i pe oameni să exceleze!;
• luarea deciziilor: Susţine persoana!;
• îndeplinirea sarcinilor: Ai încredere în oameni!
Promovează-i!.
Astfel, un director de şcoală multiplicator pune
accentul pe lucrurile valoroase din oameni, încurajându-i să se autodezvolte personal şi profesional;
susţine persoanele talentate şi valorifică potenţialul
tuturor angajaţilor; provoacă echipa spre a atinge noi
standarde de dezvoltare; oferă consultaţii cu scopul de
a arăta care este destinaţia, ”punctul terminus”, fără a
blama sau a leza personalitatea colegilor.
Prin urmare, asumându-şi adecvat autoritatea, dar
şi responsabilitatea, pentru a conduce o echipă de succes, liderii şcolari trebuie să aibă următoarele priorităţi
manageriale:
• să cunoască potenţialul aptitudinal al colectivului
didactic şi să organizeze procesul educaţional
în mod creativ şi strategic, conform principiului
persoana potrivită la locul potrivit;
• să conducă trasând scopuri şi responsabilităţi;
• să aibă încredere în echipa sa, dar şi să monitorizeze progresul şi eficienţa acesteia;
• să se angajeze să lucreze asupra punctelor vulnerabile printr-un proces susţinut de dezvoltare
personală şi profesională;
• să crească şi să se dezvolte împreună cu echipa,
obţinând succes deplin.
În concluzie: Un cadru de conducere orientat spre
excelenţă va ţinti obţinerea unor ”cote” înalte, devenind
un lider prin construirea carierei pe o temelie trainică,
combinând modestia personală şi voinţa profesională,
rezultate din eficacitatea sa, dar şi prin fermitate în urmărirea unei viziuni clare şi riguroase, determinând, astfel,

atingerea unor standarde de performanţă. Asemenea
cadre de conducere, cu valori şi principii, pot deveni catalizatori cu impact în societatea contemporană, prin exemplul personal, care se manifestă prin gândire disciplinată
şi acţiuni ordonate, asigurând o autentică şi funcţională
relaţionare între autoritate şi responsabilitate.
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Lucrul în echipă – cheia
succesului în competiţia
FIRST® LEGO® League
Rezumat: Articolul prezintă rolul roboticii în formarea
şi dezvoltarea creativităţii tehnice şi a gândirii algoritmice
la elevi. De asemenea, sunt evidenţiate rezultatele şi impactul participării elevilor la competiţia de robotică FIRST®
Viorica Juc
LEGO® League. Concursul oferă posibilităţi de cultivare a
abilităţilor în domeniul ingineriei şi în cel al programării,
gr.did. I, Liceul Teoretic I. Creangă, mun. Chişinău
de manifestare a unui spirit competitiv prietenos, ca efect
al unui mediu favorabil cooperării şi lucrului în echipă, astfel încât tinerii sunt tot mai motivaţi să urmeze o carieră în
domeniul tehnologiilor.
Abstract: The article presents the role of robotics in the formation and development of technical creativity and algorithmic thinking
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at students. It also highlighted the results and impact of students’ participation at FIRST® LEGO® League robotics competition.
The contest offers opportunities to develop skills in engineering, programming, to express a friendly competitive spirit as a result of
a favorable environment for cooperation and teamwork, so the young people become motivated to pursue a career in technology.

Implicarea elevului în diferite activităţi extracurriculare, menite să valorifice timpul său liber într-un mod
plăcut şi util şi fiind o sursă de dezvoltare intelectuală,
emoţională etc., are un rol important în edificarea personalităţii sale. În acest context, un element inovativ
în domeniul tehnologiilor informaţionale îl constituie
implementarea Roboticii în şcoală.
Ca disciplină şcolară modernă, Robotica are drept
finalitate principală formarea şi dezvoltarea creativităţii
tehnice şi a gândirii algoritmice la elevi şi se întemeiază
pe următoarele principii [1]:
• îmbinarea predării-învăţării cunoştinţelor teoretice cu activităţi practice în laboratoare;
• adaptarea cunoştinţelor la vârsta elevilor;
• pluridisciplinaritatea;
• adecvarea metodelor de predare-învăţare la instruirea asistată de calculator;
• echilibrarea încărcăturii informaţionale;
• asigurarea continuităţii între niveluri şi cicluri
de învăţământ, prin eşalonarea materialului
teoretic şi aplicativ în funcţie de particularităţile de vârstă ale elevilor şi în concordanţă
cu trăsăturile echipamentelor de robotică şi
ale produselor-program destinate conducerii
roboţilor;
• diferenţierea şi individualizarea predării-învăţării;
• stabilirea unui nivel obligatoriu de pregătire în
domeniul roboticii, formarea corespunzătoare
a competenţelor, avansarea în procesul de însuşire a materiilor necunoscute şi în aplicarea
tehnologiilor cibernetice moderne.
Programul ROBOCLUB, lansat în Moldova în
primăvara anului 2014, este o iniţiativă a Proiectului
USAID CEED II şi a Asociaţiei Naţionale a Companiilor din domeniul Tehnologiilor Informaţionale
şi Comunicaţiilor (ATIC), derulată în parteneriat cu
compania StarNet, susţinută de Ministerul Educaţiei.
În cadrul programului sunt organizate activităţi care
contribuie atât la familiarizarea elevilor cu anumite
concepte din STEM (ştiinţă, tehnologii, inginerie
şi matematică), cât şi la dezvoltarea creativităţii, a
gândirii algoritmice, a abilităţilor de comunicare şi
de colaborare.
Nivelul avansat de programare a roboţilor este demonstrat în cadrul competiţiei internaţionale de robotică
şi soluţii inovatoare FIRST® LEGO® League (FLL), care
a fost lansată în 1998 şi la care participă copii cu vârsta
cuprinsă între 9 şi 16 ani din peste 80 de ţări.

În Moldova, competiţia FIRST®
LEGO® League s-a desfăşurat pentru
prima dată în anul 2015, având ca
obiective:
• sporirea interesului tinerilor
pentru ştiinţă, tehnologie, inginerie şi matematică;
• descoperirea misterelor ştiinţei prin învăţare,
cercetare şi inovare;
• încurajarea formabililor să rezolve sarcini complexe în mod creativ;
• cultivarea spiritului de lucru în echipă.
Competiţia are 3 sesiuni de jurizare – Valorile fundamentale, Proiectul şi Designul robotului, pecum şi o
probă tehnică – Robotul în misiune. Proiectul de cercetare şi proba de robotică reflectă ceea ce vor face elevii,
iar valorile fundamentale se referă la principiile de care
se vor ghida în acţiunile pe care le vor întreprinde (profesionalismul demn şi competiţia cooperantă). Valorile
fundamentale reprezintă temelia programului FIRST®
LEGO® League. Echipele concurează cu scopul primordial de a găsi soluţii la provocări. Totodată, ele
apreciază cu respect echipele concurente, ţinând cont
de faptul că adevăratul adversar este problema care
urmează să fie soluţionată şi nu o altă echipă sau persoană. Deci, pe parcursul evenimentului, participanţii
trebuie să îmbine cu succes conceptele de competiţie
şi cooperare.
În fiecare an, competiţia FIRST® LEGO® League
are o tematică (provocare) nouă, fiind abordate subiecte actuale şi de interes naţional. În anul curent,
provocarea este Animal Allies (Animalele – aliaţii
oamenilor). Membrii clubului de robotică, organizaţi în echipe, cercetează o problemă relevantă din
comunitate, construiesc şi programează un model de
robot din peise LEGO, care va îndeplini cât mai multe
misiuni pe un teren de joc FIRST® LEGO® League,
dotat cu modele realizate din piese LEGO într-un timp
prestabilit (2,5 min.).
Membrii clubul de robotică al Liceului Teoretic Ion
Creangă din Chişinău au participat pentru prima dată
la competiţia FIRST® LEGO® League Moldova în anul
2015, cu două echipe, antrenate de Lilia Mihălache şi
Viorica Juc, profesoare de informatică.
Echipa RoboJunior a ocupat locul I în cadrul sesiunii
Designul robotului, unde participanţii sunt evaluaţi după
următoarele criterii:
• design inovativ: echipa a dezvoltat o strategie
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specială sau un design creativ, care îi ajută pe
participanţi să îşi îndeplinească sarcinile în mod
inovativ;
• design robust: echipa a fost capabilă să construiască un robot mecanizat, durabil, fiabil şi
eficient;
• programare: acest criteriu urmăreşte nu numai
înţelegerea şi adaptarea corectă a principiilor de
programare, dar şi o abordare creativă şi eficientă.
Echipa CreaBot a ocupat locul I în cadrul sesiunii
de jurizare Proiectul. La această probă concurenţii sunt
evaluaţi în baza următoarelor criterii:
• înţelegerea şi prezentarea tuturor aspectelor
problemei cercetate;
• analiza tuturor soluţiilor posibile de rezolvare a
problemei;
• identificarea unei soluţii ce include roboţi sau
automatizări;
• prezentarea atractivă a problemei cercetate.
Câştigătoare este desemnată echipa care întruneşte
câteva cerinţe:
• realizarea unei cercetări de calitate fără implicarea adulţilor;
• identificarea unei soluţii inovatoare;
• demonstrarea unei înţelegeri profunde a diferitelor aspecte ale cercetării;
• manifestarea creativităţii în realizarea prezentării.
Tematica competiţiei FIRST® LEGO® League din
2015 a vizat îmbunătăţirea calităţii educaţiei prin soluţii originale, inovative. Membrii echipei, cu vârste
cuprinse între 9 şi 10 ani, au venit cu ideea de a crea
un papion inteligent, care ar oferi profesorilor posibilitatea de a scoate în relief şi a valorifica competenţele
elevilor timizi şi nesiguri. Papionul este dotat cu un
senzor care modifică culoarea în funcţie de emoţiile
copilului. Fiecărei stări emoţionale i-a fost atribuită
o culoare.
Succesul obţinut de echipa RoboJunior a clubului
de robotică de la Liceul Teoretic Ion Creangă din
Chişinău la competiţia FIRST® LEGO® League – 2015
a fost urmat de o nouă realizare. Aceasta a devenit câştigătoarea competiţiei FIRST® LEGO® League Modova
– 2016, fiind echipa cu cea mai bună evoluţie generală
la toate categoriile individuale.
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Echipele ce repurtează victorii în cadrul concursului
FIRST® LEGO® League, care nu se rezumă doar la construirea unui model de robot, servesc drept exemplu de
descoperire a soluţiilor împreună, de lucru în echipă, de
dezvoltare în comun a unor aptitudini importante pentru
carieră şi viaţă etc.
La decizia membrilor juriului, echipele Liceului
Teoretic Ion Creangă şi echipa RoboRangers a Centrului Republican pentru Copii şi Tineret ARTICO
au reprezentat Moldova la competiţia internaţională
FIRST® LEGO® League din Tallinn, Estonia, în cadrul
căreia au participat alte 40 de echipe din Estonia, Letonia, Suedia şi Ucraina. Elevii noştri au ocupat locul
I la categoria Designul robotului (echipa Centrului
ARTICO) şi locul I la categoria Valorile fundamentale
(echipa liceului).
O surpriză şi o bucurie imensă a fost vestea susţinerii de către organizatorii FIRST® LEGO® League
Moldova a participării unei echipe la Campionatul European Deschis FIRST® LEGO® League 2016, derulat
în Tenerife, Spania, la care au participat 90 de echipe
din peste 40 ţări ale lumii. Şi de această dată onoarea
de a reprezenta ţara le-a revenit echipelor Liceului
Teoretic Ion Creangă şi Centrului Republican pentru
Copii şi Tineret ARTICO, echipa comună fiind numită
sugestiv RCMoldova (RoboClub Moldova).
O astfel de experienţă este de neuitat pentru membrii echipei, dar şi pentru antrenori, cu atât mai mult că
Moldova a participat pentru prima dată la un concurs
de nivel european. Echipa a revenit acasă cu impresii
plăcute, înarmată cu multe idei pentru următoarea provocare FIRST® LEGO® League.

Lucrul în echipă – cheia succesului în competiţia FIRST® LEGO® League

Docendo discimus

Membrii clubului de robotică al Liceului Teoretic
Ion Creangă vor participa şi la ediţia din acest an, a
treia la număr, a competiţiei FIRST® LEGO® League
Moldova.
Frecventarea clubului de robotică şi participarea
la competiţii îi motivează pe tineri să urmeze o carieră în domeniul tehnologiei. În cadrul competiţiilor
FIRST ® LEGO ® League, al căror cuvânt-cheie este
entuziasmul, tineri cu interese comune leagă noi prietenii, îşi dezvoltă abilităţi în domeniul ingineriei şi
al programării, dar şi capacitatea de a gândi critic şi
creativ. Experienţele trăite şi cunoştinţele acumulate

de membrii echipelor participante sunt împărtăşite
tuturor pasionaţilor de robotică din ţară şi nu numai. Nu întâmplător printre elementele esenţiale ale
concursului se numără şi dezvoltarea la tineri a unui
spirit competitiv prietenos, ca rezultat al unui mediu
favorabil pentru cooperare şi lucru în echipă.
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Strategia trainingului privind
dezvoltarea competenţei de
relaţionare în procesul de
formare a pedagogilor sociali
Elena Davidescu
lector superior, Universitatea Pedagogică de Stat
I.Creangă din Chişinău

Rezumat: Articolul prezintă strategia trainingului privind
dezvoltarea competenţei de relaţionare în procesul de formare
a pedagogilor sociali. Prin intermediul modelării unor situaţii
reale din viaţă şi prin aplicarea jocurilor de rol, trainingul
este un proces sistematic de dobândire de noi cunoştinţe,
abilităţi, aptitudini şi experienţe necesare îndeplinirii eficiente

a atribuţiilor viitorilor pedagogi.
Abstract: The strategy of social pedagogue formation is based on the applicative character of didactic university activities
and complementary, using training as specific activity that pursues the development of relating competence. These are stages
when students are implied in sessions of education with the purpose to understand themselves, to form abilities of communication
and collaboration. Training is described as being a systematic process to get new knowledge, abilities and aptitudes necessary
to fulfill efficiently a certain position, present and future.

Cadrul conceptual al formării profesionale a pedagogilor sociali la nivelul curriculumului de pregătire
iniţială asigură conjunctura favorabilă realizării experimentului pedagogic privind valorificarea competenţei de
relaţionare. Etapa experimentului formativ reprezintă o
continuare firească a etapei de constatare, caracterizată
de o complementaritate intrinsecă. Designul experimental al acestei etape presupune derularea experimentului
formativ, unde eşantioanele experimentale sunt „antrenate” sistematic şi riguros în programul de intervenţie
elaborat cu scopul dezvoltării competenţei de relaţionare
prin intermediul trainingului.
Strategia de formare, al cărei obiectiv vizează dezvoltarea competenţei de relaţionare a pedagogilor sociali, se bazează pe caracterul aplicativ al activităţilor
didactice universitare şi complementare, utilizând train-

ingul, ca activitate specifică, ce urmăreşte îmbunătăţirea
capacităţilor şi a performanţelor. Studenţii sunt implicaţi
în şedinţe de instruire cu scopul de a se înţelege pe sine,
dar şi efectele comportamentelor lor asupra celorlalţi‚ de
a-şi forma capacităţi de comunicare şi colaborare,
Noţiunea de training a fost lansată în uz bibliografic
de un grup de psihologi sociali (K. Lewin‚ R. Lippit)‚
pentru a desemna tehnica de învăţare‚ care contribuie la
identificarea structurilor (individuale şi colective‚ psihice şi sociale) ce blochează comunicarea şi cooperarea‚
la cristalizarea unui mod nou de a înţelege‚ de a acţiona
şi de a interacţiona [3, p. 6].
Activitatea de formare profesională prin training vizează acumularea unui ansamblu de cunoştinţe,
abilităţi şi atitudini, ca urmare a unui proces de transmitere a informaţiilor cu caracter practic sau teoretic în
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strânsă legătură cu asimilarea unor competenţe specifice.
sitatea lor. Toţi studenţii participă la schimbul de inforSelectarea strategiei de formare prin intermediul traimaţii şi idei etc.
ningului presupune un program de intervenţie la nivelul
Trainingul de dezvoltare a competenţei de relaţionare
grupului, elaborat pe baza diagnozei realizate la nivel
în procesul de formare a pedagogilor sociali din perspectiva asigurării calităţii serviciilor socioeducaţionale este
individual şi de grup în cadrul etapei de constatare a
experimentului. Decizia pentru aplicarea acestei strategii
proiectat la nivelul de formare iniţială universitară în
de formare se bazează şi pe faptul că trainingurile sunt
baza programului de studii Pedagogie socială (vezi Fipersonalizate, fiind adaptate la specificul, obiectivele
gura 1). Cele două componente ale competenţei de relaşi cultura participanţilor, deşi baza teoretică pe care se
ţionare determinate în parcursul teoretic (managementul
fundamentează este comună.
resurselor pedagogice şi comunicare interpersonală), se
Trainingurile au un puternic caracter aplicativ şi se
definesc praxiologic în structura trainingului prin criteribazează pe metode interactive. După desfăşurarea proile formativ, temporal şi valoric, fiecare din acestea fiind
priu-zisă, programul de intervenţie continuă prin oferirea
completate de elemente particularizate specific:
de asistenţă, feedback în aplicarea modelelor şi tehnicilor
• criteriul formativ, reprezentat de modul de distrideprinse în cadrul trainingului, în utilizarea abilităţilor
buire a unităţilor de conţinut la nivelul cursului
specifice în mediul profesional [1, p. 228].
universitar şi practicii pedagogice;
Trainingul este descris ca fiind un proces sistematic
• criteriul temporal, reprezentat de modul de plade dobândire de noi cunoştinţe, de dezvoltare de abilităţi
nificare a tipologiei trainingurilor şi timpului
şi atitudini necesare îndeplinirii mai eficace a atribuţiilor
rezervat categoriilor de şedinţe. Pentru cursul
unui anumit post prezent sau viitor [2, p. 19]. Pentru a
universitar: training-sesiune (120 min.); trainingînţelege mai bine termenul
şi a vedea unde se încadreaFigura 1. Strategia trainingului privind dezvoltarea competenţei de relaţioză în programul formare a
nare în procesul de formare a pedagogilor sociali
competenţei de relaţionare
a pedagogilor sociali, este
necesar a aborda trainingul
din perspectiva conceptului
de dezvoltare. Spre deosebire
de educaţie, care subsumează
oportunitatea oferită persoanei de a acumula cunoştinţe
ori deprinderi, dezvoltarea reprezintă rezultatul pe termen
lung a acţiunilor de învăţare
– o permanentă schimbare a
cognitivului (ex. înţelegere şi
gândire) ce rezultă din experienţa individuală şi influenţează comportamentul.
Trainingul este aplicat în
practica de instruire a studenţilor pentru că învăţarea
este mai eficientă, iar motivaţia personală este mult
mai mare. Se asigură un nivel superior de înţelegere a
situaţiilor/experienţelor şi se
accentuează legătura dintre
cunoştinţe şi experienţa personală. Fiecare student îşi
descoperă propriile abilităţi,
prezente sau potenţiale. În
cadrul activităţii se recunosc
valorile individuale şi diver-
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melor personale cu cele ale membrilor grupului
şi afirmarea sentimentului universalismului problemelor umane;
• perfecţionarea aptitudinilor de autoacceptare‚
autoapreciere şi încredere în propriile capacităţi‚
formarea unei alte imagini de sine;
• dezvoltarea abilităţilor de autoconştientizare‚ a
stărilor de autonomie şi responsabilitate personale, de conduită în raport cu sine şi cu alţii;
• adaptarea socială şi perfecţionarea capacităţii de
confruntare onestă şi deschisă a problemelor din
viaţa cotidiană;
• cultivarea deprinderilor de tratare comprehensivă
şi empatică a necesităţilor şi trăirilor altuia;
• refuzul de a se conforma aşteptărilor altuia în
detrimentul propriilor interese şi trebuinţe‚ dezvoltarea sentimentului independenţei în decizii
şi comportamente;
• descoperirea propriului sistem de valori şi a
deciziilor de transformare a lor în conformitate
cu oportunităţile personale.
Convingerile privind utilizarea trainingului în scopul
formării competenţei de relaţionare îşi găsesc explicaţia

în factorii creşterii personale în grupul de participanţi, prezentaţi în tabelul 1.
Tabelul 1. Factori ai creşterii personale în grupul de training [3, p. 10]
Factori
Descrierea
Calitatea de
Participarea la dezbaterea colectivă a unor probleme individuale dezvoltă conştiinţa de caracterul
membru al
comun al unor probleme‚ iar susţinerea grupului – de posibilitatea depăşirii lor. În viaţa de toate
grupului
zilele aceste cunoştinţe şi abilităţi ajută la rezolvarea situaţiilor complicate‚ la menţinerea unei
stări de spirit favorabile depăşirii şi înlăturării conflictelor de natură diversă.
Atmosfera
Climatul de încredere‚ ascultarea activă‚ interesul sincer faţă de problemele personale ale memde susţinere
brilor grupului şi ale moderatorului înlătură tensiunea internă‚ slăbeşte acţiunea mecanismelor
afectivă
de apărare‚ contribuind la schimbarea calitativă a autoevaluării‚ la dezvoltarea respectului de
sine şi a încrederii în potenţele individuale. Deoarece grupul susţine manifestările sincere‚
are lor o diminuare a tensiunii afective şi o orientare spre revizuirea problemelor personale şi
reducerea importanţei acestora.
Posibilitatea
În grup, persoana primeşte prin diverse canale informaţii despre sine‚ deţine posibilitatea de
conexiunii
a contacta permanent şi intensiv „oglinda socială”‚ iar atmosfera de grup asigură a prelucrare
inverse
constructivă a noilor cunoştinţe. Astfel‚ se instituie un mod nou favorabil de control al metapercepţiilor de sine.
Tehnicile şi
Metodele interactive se prezintă ca modele ale unor situaţii reale. Totodată‚ intensitatea prometodele inter- cesului este mult mai mare‚ decât în cotidianul social‚ învăţarea decurgând mai rapid‚ mai
active
eficient. Modul de implicare a acestor metode motivează selectarea unor modele personale
eficiente de reacţie la stimulii din exterior‚ care mai apoi devin forme comportamentale utilizate
în situaţiile sociale.
Posibilitatea
Fiecare participant nu numai că îşi evaluează posibilităţile personale‚ dar observă alte modele
observării
de comportament‚ reacţii‚ experienţe. Astfel‚ în grup are loc atât conştientizarea propriilor
experienţe‚ cât şi completarea lor cu noi observaţii‚ cunoştinţe.
Dat fiind faptul că învăţarea studentului se consideră o învăţare experienţială, ea prefigurează mai multe caracteristici: asigură o implicare activă a studentului (nu este un receptor pasiv); se bazează pe experienţele studentului;
creează o atmosferă de rezolvare a problemelor; asigură un dialog activ între student şi profesor; implică reflecţia
activă; situaţiile/problemele sunt abordate din perspectiva studentului, nu a profesorului.
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element (45 min.); training-exerciţiu (15 min.);
pentru practica pedagogică: training-aplicaţieobservare, training-aplicaţie în Centrul de Profil
şi training-aplicaţii, extins la nivel social;
• criteriul valoric este reprezentat de valorile competenţei de relaţionare stabilite la nivel de cunoştinţe, capacităţi şi atitudini, unitatea principală
de evaluare a calităţii sesiunilor de training fiind
nivelul de dezvoltare a valorilor competenţei de
relaţionare (Vezi Figura 1).
Într-o abordare generală, se poate afirma că trainingul ajută o persoană să fie mai eficientă; dezvoltarea
reprezintă o premisă a promovării lui; educaţia sprijină
un individ să reuşească în carieră, indiferent de domeniul de activitate. Programele de formare/training sunt
vehiculul care mijloceşte inducerea unor schimbări
comportamentale ce includ aspecte legate de cunoştinţe,
abilităţi, atitudini şi relaţii.
Scopurile generale propuse pentru formarea
competenţelor de relaţionare a pedagogilor sociali prin
intermediul trainingului sunt determinate de participanţi
şi prezintă‚ în conformitate cu opinia lui Gerald Corey:
• conştientizarea asemănării necesităţilor şi proble-
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Învăţarea începe cu ideile şi conceptele studentului; nu există un „profesor” care să citească din cărţi. Experienţele personale şi dezvoltarea personală sunt valorizate în sala de curs (stagiul de practică). Învăţarea experienţială
este învăţarea prin care studentul nu doar gândeşte, dar trăieşte experienţe. În Tabelul 2 sunt prezentate etapele ciclului
de învăţare în cadrul trainingului: planificare, asimilare, reflectare, feedback şi evaluare, ultima din aceste etape
având ca finalitate aspectul relaţional.
Tabelul 2. Ciclul de învăţare în cadrul trainingului
Ciclul de învăţare în cadrul trainingului
Planificare
experienţă concretă
Cum pot învăţa mai mult?
Asimilare
observaţii reflexive
Ce ştiu?
Reflectare
generalizări
Ce trebuie să ştiu?
Feedback şi evaluare experimentare activă
Cât de bine şi cât de mult înţeleg?
Metodologia propusă în training se sprijină pe
formele interactive de activitate în grup. O importanţă
primordială în acest context o are crearea relaţiilor
inverse, eficiente şi egale, dintre formator şi toţi
participanţii (spre deosebire de formele tradiţionale
de învăţământ, unde feedback-ul se reduce, de obicei, la asigurarea atenţiei din partea studenţilor şi la
verificarea sumară a cunoştinţelor). O relaţie inversă,
eficientă şi de valoare implică o racordare permanentă
a formatorului la acţiunile şi solicitările grupei, acomodarea şi corectarea permanentă a acţiunilor sale
în funcţie de reacţiile participanţilor. Relaţia inversă
capătă în ochii formatorului o valoare deosebită nu în
contextul „pilotării” grupului, ci în direcţia colectării
de informaţii preţioase pentru sine şi a reacţiei sale în
regimul relaţiilor inverse personale vizavi de grup.
Acest regim, în condiţiile stabilirii unei sincerităţi
reciproce, contribuie la construirea destul de rapidă a
unui sistem de relaţii în reţea între toţi participanţii,
inclusiv cu implicarea formatorului [4, p. 10].
Ca urmare a trainingului, studenţii vor dobândi
capacităţi noi, consolidate de relaţionarea cu beneficiarii (copii aflaţi în dificultate), prin empatie, ascultare
activă, autocontrolul emoţiilor, proiectarea activităţii,
formarea deprinderilor de viaţă şi gestionarea grupului.
Durata optimă a unei sesiuni tematice este de până la 1
oră 20 min. Repartizarea bugetului de timp în interiorul
sesiunii este determinată de dinamica grupului şi în mod
creativ de experienţa participanţilor. La fel în activita-
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tea cu studenţii am recurs la organizarea trainingului
cu durată de 45 min, iar de durată de 15 min au fost
exerciţiile-training.
Pe fundamentul metodic sus-numit, instruirea studenţilor prin intermediul modelării unor situaţii reale din
viaţă şi prin aplicarea jocurilor de rol, devine foarte eficientă. În cazul dat, asumarea unor roluri şi a unor modele
de comportament, la fel cu elaborarea şi căutarea celor
mai bune scenarii de dezvoltare a unor sau altor situaţii
modelate, este cu mult mai uşor de însuşit în activitatea
proprie, pe calea adoptării propriilor decizii, decât în
cazul preluării unor deprinderi de viaţă prin învăţarea
şi prin memorizarea de judecăţi logice şi recomandări
seci şi abstracte. Or, experienţa emoţională a participării,
experienţa proprie de percepere şi trăire a „senzaţiilor
vii” este de neuitat, cu atât mai mult, cu cât ea devine
rodul unor descoperiri şi revelaţii personale.
REFERINŢE BIBLIOGRAFICE:

1.	Bogathy Z. Manual de tehnici şi metode în psihologia muncii şi organizaţională. Iaşi: Polirom,
2007.
2. Crişan C. Formarea personalului şi training.
Suport de curs. Bucureşti: SNSPA, 2006.
3. Rusnac S. Consilierea psihologică în grup. Forme
şi metode. Chişinău: ULIM, 2005.
4. Toleranţa şi competenţa socială. Ghid metodologic pentru formatori. Chişinău: Reclama, 2004.

Strategia trainingului privind dezvoltarea competenţei de relaţionare
în procesul de formare a pedagogilor sociali

Docendo discimus

CuvÂnt, limbă, comunicare

Dezvoltarea inteligenţei
verbale ca prioritate
a studiului limbii şi
literaturii române
Rezumat: Educaţia lingvistică şi educaţia literar-artistică,
în calitate de mijloace de dezvoltare a inteligenţei verbale, se
pot edifica şi în cadrul unei probe de evaluare în baza unui
Elena Zmeu
fragment de text dat, care va veni să demonstreze nivelul de
comprehensiune a textului, capacitatea elevului de a racorda
gr. did. I, Liceul Teoretic I. Creangă, Hîrbovăţ, Anenii
Noi
acest fragment de text la preceptele axiologice prin prisma
propriilor valori şi reprezentări despre lume şi viaţă şi, în cele din urmă, competenţa lingvistică formată în cadrul unităţii
parcurse. Rezultatele acestei probe vor exterioriza discuţia din atelier, nivelul de implicare a elevului şi, mai ales, calitatea
sarcinilor propuse de profesor. Articolul prezintă şi o variantă a unităţii de învăţare elaborată din perspectiva dezvoltării şi,
respectiv, a evaluării inteligenţei verbale ca prioritate a studiului LLR.
Abstract: The linguistic education and the literary-artistic education as a development tool of verbal intelligence can be
realized in the framework of assessment test on the basis of a text fragment that will come to demonstrate on the one hand
the level of comprehension of the studied text within a unit of learning, on the other hand it will reveal the pupil’s capacity to
connect this fragment to the axiological precepts through the perspective of his own values and the representations about the
world and the life, and also the linguistic competence formed in this unit of learning. The results of examination will exteriorize
discussion in the workshop, the level of the pupil’s involvement, and especially the quality of the tasks proposed by teacher. The
article propose a variant of the unit of learning elaborated from the perspective of development and evaluation respectively of
the verbal intelligence as a priority of the study of RLL.
Keywords: verbal intelligence, linguistic competence, unit of learning, RLL.

„Întrucât cuvintele sunt numai nişte nume ale unor
lucruri, ar fi cu mult mai comod ca fiecare om să ducă
cu sine lucrurile de care are nevoie pentru a exprima
chestiunile despre care intenţionează să vorbească […]
eşti silit să duci în spinare o mare încărcătură de obiecte,
în caz că nu dispui de vreo doi servitori vânjoşi...”
(Jonathan Swift)
Motivaţi de metafora drumului şi a căutării, suntem tentaţi de încercarea de a desluşi posibilităţile de
valorificare a inteligenţelor multiple prin studiul limbii
şi literaturii române şi de evidenţiere a priorităţii inteligenţii verbale în acest context.

Deşi nu remarcă în mod deosebit nimic despre prioritatea acestei inteligenţe, Howard Gardner o prezintă
prima în cadrul Teoriei inteligenţelor multiple, ceea ce îi
conferă statutul de importantă, întâietatea ei în ierarhie
decurgând din constatarea că nici o inteligenţă nu poate
fi valorificată fără inteligenţa verbală.
Parcurgând în timp cercetările din domeniul lingvisticii generale, distinşi savanţi au demonstrat primatul competenţei de comunicare, al actului vorbirii, al discursului
într-o lume configurativă complexă, în care intercondiţionează elemente verbale şi extraverbale. Acestui din urmă
gând îi putem, oarecum, transpune concepţia abordării
inter- şi transdisciplinare a demersului educaţional, ca
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premisă de valorificare a inteligenţei verbale, întrucât
limba, ca mijloc şi cod de comunicare, prin intermediul
cuvintelor şi al semnelor, favorizează comunicarea, stabilind relaţii conceptuale ale vorbitorilor cu diverse fiinţe,
obiecte, lucruri, fenomene. Inter- şi transdisciplinaritatea,
în sensul expus aici, comportă ideea că limba uneşte în
actul comunicării obiecte, fenomene, noţiuni din diferite
domenii şi, prin aceasta, este substanţa pe care, pe de o
parte, se construieşte obiectul de studiu LLR, iar, pe de
altă parte, îl apropie de alte discipline şcolare.
Ca să dezvoltăm ideea tocmai expusă, vom aminti despre obiectul de studiu al disciplinei LLR, al cărei obiectiv
îl constituie constanta preocupare de formare a elevului
ca vorbitor şi cititor cult, pentru stimularea şi dezvoltarea
acestuia ca receptor şi producător de mesaje, ca interpret
de texte diverse cu o funcţionalitate evidentă în contexte
variate de comunicare în viaţa reală, în situaţii autentice
[6, p. 3]. Reieşind din această definiţie, ne dăm bine seama
de influenţa majoră a disciplinei asupra succesului şcolar
general al elevului, dar şi de responsabilitatea pe care o
are profesorul de limba şi literatura română în realizarea
educaţiei lingvistice şi literare.
Statutul de disciplină şcolară fundamentală în raport
cu celelalte derivă şi din faptul că aceasta îşi exercită
atribuţiile în conformitate cu Cadrul European Comun
de Referinţă pentru Limbi, document normativ pe care
se axează construcţia curriculară a educaţiei lingvistice
şi literare şi care, pe lângă competenţa de comunicare,
vizează şi laturile cognitiv-formative, de sensibilizare
şi culturalizare a elevilor, dacă vrem, de atingere a unui
nivel adecvat de alfabetizare în domeniu.
Fiind pus în faţa unei asemenea responsabilităţi, profesorul de limba şi literatura română va valoriza activităţile
de predare-învăţare-evaluare la clasă prin centrarea demersului pe elev, prin diverse strategii de cultivare a gândirii
critice şi a creativităţii, prin tehnici interactive, stimulând,
astfel, interesul real al elevilor de a învăţa limba română în
calitatea lor de vorbitori nativi, de a-i respecta normele în
toate contextele de comunicare orală şi scrisă.
Aşadar, ne dăm bine seama că educaţia lingvistică
constituie un mijloc eficient de valorizare a inteligenţei
verbale la elevi, asupra căreia profesorul de limba şi
literatura română va stărui prin dezvoltarea competenţei
lingvistice şi a componentelor ei de bază (competenţa
lexicală, competenţa semantică, competenţa gramaticală, competenţa ortografică, competenţa ortoepică,
competenţa fonologică, competenţa pragmatică, competenţa socioculturală sau sociolingvistică [6, p. 3]),
care să le favorizeze acestora cunoaşterea unui număr
suficient de unităţi de vocabular, pentru a realiza acte
comunicative corecte din punct de vedere gramatical,
semantic şi stilistic, pentru a percepe sistemul limbii,
pentru a opera cu noţiuni şi termeni corespunzători
vârstei şi nivelului de şcolaritate.
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În acelaşi timp, ne dăm bine seama că şi educaţia
literar-artistică este un mijloc eficient de dezvoltare a
inteligenţei verbale prin studiul textelor literare, care îl
pune pe profesor în faţa unor forme de activitate ce conduc
la formarea competenţei lectorale dintre cele mai variate.
Receptarea şi interpretarea textelor îl fac pe elev să deducă
valenţele frumosului artistic, să explice mesajul acestora,
să ia atitudine, să exprime opinii argumentate în baza
propriilor reprezentări despre lume şi viaţă.
Cele două mijloace de dezvoltare a inteligenţei verbale
se pot edifica şi în cadrul unei probe de evaluare în baza
unui fragment de text dat, care va veni să demonstreze
nivelul de comprehensiune a textului, capacitatea elevului
de a racorda acest fragment de text la preceptele axiologice prin prisma propriilor valori şi reprezentări despre
lume şi viaţă şi, în cele din urmă, competenţa lingvistică
formată în cadrul unităţii parcurse. Rezultatele acestei
probe vor exterioriza neapărat discuţia din atelier.
Astfel, elaborarea şi structurarea "cap-coadă" a unei
unităţi de învăţare logice, coerente, cu finalitatea stabilită
apriori este de importanţă strategică, pentru ca şi profesorul, şi elevul să ştie cu exactitate cât trebuie să realizeze
şi cum trebuie să se implice pe parcurs întru a reuşi la
proba de creativitate/de evaluare finală. În plus, exerciţiile
propuse vor valorifica la maximum expresia verbală a
textului artistic studiat din perspectivă tridimensională
– textul literar, experienţa de viaţă a elevului şi viziunea lui
axiologică, pentru ca, pe de o parte, să predispună elevul
pentru lectură, iar, pe de altă parte, să-i asigure acestuia
suficiente posibilităţi de valorificare a competenţei de
comunicare şi, implicit, a inteligenţei verbale, fapt relevat
în concepţia LLR ca disciplină integrată. În acest sens,
sarcina primordială a profesorului de LLR este de a dezghioca până-n amănunte farmecul expresiei verbale. Nu
numai a citi un text, ci şi a-l înţelege, a-i savura verbul şi
imaginea – iată sarcina unui cititor pregătit [4, p. 4].
Din această perspectivă, valorificarea inteligenţei
verbale are loc prin prisma nucleului acesteia – limba ca
mijloc de comunicare, ca material din care se proiectează
opera literară, ca "urzeală a textului" [4, p. 4]. Astfel,
lectura care într-adevăr va dezvolta inteligenţa verbală va
fi lectura care va percepe şi va "atinge" acest nucleu, va fi
lectura disociată prin sarcini adiacente studiului textului,
va fi lectura analizată, explicată, comentată prin care se
va pătrunde în esenţa lucrurilor. O asemenea lectură va
prilejui adevărate clipe de revelaţie şi de beatitudine,
va favoriza înţelegerea valorii comunicării estetice.
Avantajul acestei lecturi va fi îndemânarea căpătată de
elev întru realizarea unor acte comunicative pe potrivă
în varii situaţii de viaţă.
Propunem atenţiei o variantă de proiectare pe unităţi
de învăţare, elaborată din perspectiva accentelor puse
în articolul de faţă, în scopul valorificării inteligenţei
verbale prin studiul LLR.
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Evaluarea finală ca rezultat al formării inteligenţei verbale prin prisma priorităţilor studiului LLR
(textul literar, experienţa de viaţă a elevului, viziunea lui axiologică)
PROIECTAREA PE UNITATE DE ÎNVĂŢARE
Clasa a XI-a, profil umanist
Romanul secolului al XXI-lea – reflex al timpului în trecere. Romanul Kinderland de Liliana Corobca
Elemente de construire a comunicării în formarea stilului intelectual personal (12 ore)

Activitatea de evaluare finală va viza competenţa de a produce un eseu structurat – caracterizare de personaj, în
baza parametrilor daţi, pornind de la ideea citatului propus.
Nr.
EVOCARE
REALIZARE A
REFLECŢIE
EXTINDERE
SENSULUI
Familia în secolul al XXI-lea – un refugiu de la realism spre modernism sau un eşec?
Lecţia I
Brainstorming Generalizarea catego- 6 De ce? (6+6 min.): ,,Familia este Interviu cu persoane
(10 min.): Familia rială (15 min.): Modele comoara copilului.” (Alexandra de diferite vârste: Ce
secolului al XXI- de familii în literatura Ivan)
simbolizează familia
lea – un mediu română
şi cum trebuie să fie o
constructiv sau un
familie model astăzi?
rateu?
Kinderland de Liliana Corobca. Studiul textului I. Subiect şi structură
Lecţia
II
Verificarea temei Invitaţie la o întâlnire cu Agenda cu notiţe triple (7+5 min.) Lucrare de portofode casă (2-9 min.): o familie tipică actuală Evocarea Racorliu: Eu cercetez (un
RacordaCe simbolizează prin intermediul roma- unui frag- darea lui rea lui la
eseu structurat urmăfamilia şi cum tre- nului.
rind o problemă idenment care la titlul
structura
buie să fie o familie • Discuţia ghidată (16 a impre- textului textului
tificată în roman)
model astăzi?
min.)(în baza roma- sionat
nului: Cine? Când?
Unde? Cum? etc.)
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Competenţe urmărite:
4.2. Cunoaşterea prin lectură, dirijată şi independentă, a textelor literare şi nonliterare reprezentative pentru curentele literare în literatura naţională;
5.1. Respectarea normei limbii literare în orice text scris sau rostit;
7.2. Interpretarea complexă a textelor prin referire la curentul literar/contextul istoric/cultural;
9.1. Elaborarea textelor metaliterare, cu prezentare orală şi scrisă, cu limita de întindere în timp (7-10 min.) sau
spaţiu (o filă A4).

Cuvânt, limbă, comunicare

Lecţia
III

Kinderland de Liliana Corobca. Studiul textului II. Sistemul de personaje

Bliţ (3+3+4 min.) Secvenţe contradicto- Lucru în grup (a câte 6 elevi) – Teh- Elaborarea CV-ului
personajului favorit
• Se propun ele- rii
nica Citate (7 min.)
vilor fragmente • Elevii descoperă per- • Caracterizarea personajelor în baza experienţei
sonajele în baza fişedin roman în
principale (mama, tata, Cristina, de viaţă relevată în
lor de reper (nume,
care sunt evoMarcel, Dan), cu invocarea unor roman
situaţii, evenimente,
cate personajele
exemple din text.
motive, probleme, Evaluare prin Revizuire circulară
centrale;
elemente ale subiec- de grup (4+2 min.)
• Elevii îşi expritului) (14-20 min.)
mă preferinţele,
argumentându- Organizarea informa
ţiei într-un clustering
le.
Kinderland de Liliana Corobca. Studiul textului III. Dramatismul personajelor
Lecţia
IV
Jocul de roluri Comerţul cu o proble- Scriere liberă (7 min.+5 min. pen- Elaborarea agendei
Din fotoliul per- mă (cu care se confruntă tru evaluare reciprocă, GPP): La ce cu notiţe paralele (5
sonajului favorit personajele din roman) probleme ale protagoniştilor ai vrea min., cu extindere ca
(8 min.)
(20 min.)
temă de casă)
să revii şi să le discuţi cu ei?
• Fiecare elev, • Identificarea a 4-5 • Fiecare elev formulează problema • Elevii: vor identifiavând pregătit
probleme actuale
ca în text momen(Exodul moldovenilor din ţară;
CV-ul perso(GPP, 5 min.);
tele şi resursele de
Lipsa părinţilor de acasă; Relanajului favorit, • Soluţionarea problerezistenţă morală,
ţia părinţi-copii, copii-copii, păva răspunde la
melor şi a incertitudide revigorare; vor
rinţi-părinţi; Copilăria copiilor
întrebările colenilor (lucru în grup, 5
determina valoarea
sec. al XXI-lea; Nivelul de trai în
gilor, va remarmin.);
acestor momente în
satele din Moldova; Alimentaţia
ca ce a reuşit şi • Interogarea reciprocă
definirea personacopiilor; Perioada de maturizare
unde a întâmpişi analiza răspunsurilităţii personajului
– criza pre-/adolescenţei; Matunat dificultăţi.
lor (5 min.);
principal Cristina.
rizarea precoce etc.), propunând
• Rezumarea celor îno interpretare proprie şi o posibilă Elevii vor selecta poze
văţate din discuţia
din albumul de familie
cale de rezolvare a acesteia.
dată (5 min.).
care pot fi adaptate la
situaţiile propuse în
agendă şi care le conturează personalitatea.
Kinderland de Liliana Corobca. Studiul textului IV. Motivele literare
Lecţia
V
VA S ( 3 + 3 + 5 Actualizarea noţiu- Turul galeriei (10 min.): Posterele Temă de casă – conii de motiv literar (2 afişate pe tablă sunt evaluate/com- mentarea unui motiv
min.)
literar după parame• Se examinează min.)
pletate de colegii din alte echipe.
trii propuşi: identififotografiile de Investigaţia de grup
şi Atelierul de lectură
carea motivului literar;
familie;
relevarea secvenţei în
• Elevii comen- (15+4+2 min.): Romanul
care apare; evidenţietează ce văd este împărţit în 4 fragmente, câte unul pentru
rea cuvintelor ce core– aud – simt.
fiecare grup. Ulterior,
lează semantic şi care
în cadrul grupului, fragscot în evidenţă motimentul este împărţit în
vul/câmpul semantic;
secvenţe mai mici (câte
explicarea sensului lor
una per elev). Elevii vor
conotativ şi denotativ;
nota pe un poster motiracordarea motivului
vele literare selectate.
la mesajul global al
romanului.
Kinderland de Liliana Corobca. Studiul textului V. Limbajul artistic
Lecţia
VI
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Activitate în grup
Păstrează ultimul cuvânt pentru Comentarea contexI) Elevii formează gru- mine (5-7 min.)
tului în care Cristina
puri, în funcţie de citatul • Elevul care a emis mai multe idei a emis idei aforistice.
ales.
valoroase la elaborarea eseului de În ce situaţii de actuaLinia valorii (2 min.)
grup prezintă lucrarea.
litate acestea ţi-ar serII) Fiecare elev, fără a se
vi ca punct de reper?
consulta cu colegii, comentează citatul, în baza
unor parametri daţi: lexicul folosit; plasticitatea exprimării; mesajul;
profunzimea gândului;
perspectiva narativă (5
min.);
III) Verificare reciprocă a comentariilor (5
min.);
IV) Elevii identifică ideile valoroase, adunândule într-un eseu de grup
(5 min.).
NB! Este extraordinar
dacă grupul are şi un pictor, care să asambleze
ideile într-o imagine/să
creeze un clip.
Kinderland de Liliana Corobca. Studiul textului VI. Universul rural şi universul copilăriei

Citate (5+5 min.)
• Propun elevilor
citate din roman
despre viaţă,
drum, răutate,
oameni, indiferenţă, părinţi,
loc, mamă etc.;
• Elevii selectează un citat
pentru care
adună idei în
mânecă legate
de: lexicul folosit; plasticitatea exprimării;
profunzimea
gândului; mesajul; perspectiva
narativă.

Lecţia
VIII

Brainstorming (3
min.)
Scriere liberă (5
min.) –
Motto: ”Există
lucruri la care
a j u n g i s i n g u r,
fără sfaturi, indicaţii şi tot felul de
răspunsuri mură-n
gură. Dacă nu vrei
să-l vezi, dacă nu-l
cauţi şi nu visezi
la el, orizontul e o
margine de drum
şi atât.”

Lucru în grup (4 gru- Discuţia la manej (3+3+3+3 min.):
puri)
Universul rural şi universul copilăSarcină cu multiple po- riei în romanul Kinderland – o prosibilităţi de realizare vocare sentimentală a dorului pentru
(10+4+2 min.): Elevilor părinţii plecaţi peste hotare
li se propune să prezinte • Pe rând, la fiecare schimbare de
pe un poster cât mai oriinterlocutor, sunt relevate mai
ginal, printr-un simbol:
multe aspecte: valorile cronotouniversul rural (gr. I);
pului; semnificaţia invocării unor
universul familiei (gr.
tradiţii de familie; folosirea unor
II); universul copilăritualuri copilăreşti; ataşamentul
riei (gr. III); universul
faţă de mamă, fraţi, sat;
emoţiilor şi al trăirilor • Evaluarea discuţiei şi formularea
naratorului/unui copil
unor concluzii (3 min.).
în aşteptarea părinţilor
de peste hotare (gr. IV).
Prezentând posterul,
elevii îşi vor comenta
opţiunea.
Specificul lexical şi gramatical al descrierilor

Scriere liberă cu început dat (5 min.):
Elaborarea unui alt
final (găsirea unui alt
pretext pentru care părinţii ar veni acasă la
copii)

• Elevilor li se Lucru în grup, SMPR Pixuri în pahar (15 min.): Pe tablă Temă de casă
p r o p u n e : s ă (4,5 min.+ 10 min. + 4 sunt afişate 3 descrieri (de peisaj • Să selecteze din romanul Kinderland
c o n s t r u i a s c ă min.)
marin, de tip portret, de acţiune)

Dezvoltarea inteligenţei verbale ca prioritate a studiului limbii şi literaturii române

45

Didactica Pro..., nr.1 (101) anul 2017

Lecţia
VII
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câmpul lexical
al unui anotimp,
identificând
caracteristicile
lui esenţiale (3
min.); să descrie
acest anotimp în
5-6 enunţuri (5
min.); să remarce asemănările
şi deosebirile
de viziune (3+2
min. evaluarea)

Lecţia
IX

descrieri de: interiI) Având în faţă câteva (Anexa 1).
or, obiecte, persoobiecte, fotografii, tablo- • Elevilor li se propune să le citească şi să le analizeze, pe fiecare în
naje, animale, louri etc., elevii notează
parte, sub aspect lexical şi stilistic
calitate, casă, stare
într-o agendă cu notiţe
reieşind din următorii parametri:
sufletească etc.);
triple: 10-15 substantive;
Ce procedee artistice prevalea- • Să prezinte oral
10-15 adjective (care s-ar
posibilităţile de deză? Care este gama cromatică?
potrivi cu substantivele
Ce sentimente împărtăşeşte cel
scriere relevate în
date); 10-15 verbe.
ce admiră? Ce impresie creează
roman;
II) Se constituie grupu(de dinamic/static) şi cum o cre- • Să descrie poza prerile.
ează?
ferată, motivându-şi
Utilizând informaţia
alegerea.
propusă, gr. I realizează
o descriere ştiinţifică, iar
gr. II – o descriere afectivă a unui obiect; gr. III –
o descriere a mării de pe
poziţia cuiva care o vede
pentru prima dată (după
un tablou, o poză); gr. IV
– o descriere publicitară
a sălii de clasă.
Atelier de scriere

Brainstorming (5 Imaginaţia ghidată (20 Evaluare reciprocă (Jocul de rol Maşina timpului
De-a expertul (un istoric, un geo- • Să ”călătorească”
min.)
min.)
în lumea unei opere
• Elevilor li se • Elevilor li se propune graf, un filolog)
epice publicate în
propune un tasă-şi imagineze că şi • Se evaluează lucrările elevilor.
Criterii:
ultimii 10 ani.
blou, ei urmând
ei sunt parte a acestui
să deducă: petablou şi să răspundă 1. Corespondenţa celor expuse cu: • Să-şi aleagă un rol,
argumentându-şi
rioada istorică
la câteva întrebări: cadrul istoric redat (total – 2 p./parţial
opţiunea.
redată, particuLa ce vă gândiţi? Ce – 1 p./deloc – 0 p.); cadrul geografic
larităţile acessentimente trăiţi? Ce redat (total – 2 p./parţial – 1 p./deloc
teia, ocupaţiile
ocupaţii cotidiene şi – 0 p.);
oamenilor, poîndeletniciri aveţi? 2. Corespondenţa limbii vorbite cu
ziţia geografică
Ce limbă vorbiţi? În- cadrul istoric/geografic redat (total
a aşezării etc.
cotro vă deplasaţi? – 2 p./parţial – 1 p./deloc – 0 p.);
4. Utilizarea corectă a limbii (exetc.
presiv şi elocvent, corect din punct
de vedere gramatical – 2 p./puţin
expresiv – 1 p./ inexpresiv – 0 p);
5. Modul de prezentare (motivant
– 2 p./puţin motivant – 1 p./nemotivant – 0 p.).
Realismul din secolul al XXI-lea – o tentaţie a cotidianului
Lecţia
X
Brainstorming de Tabelul sinoptic al cu- Scriere argumentativă (o foaie A4, Discurs persuasiv:
grup (7 min.)
rentelor literare (15 20 min.): Postmodernismul este o Operele realiste din
• Elevii vor numi min.)
biografie a lumii de azi, cu aspectele secolul al XXI-lea mă
curentele litera- • Se accentuează cele ei diverse.
ajută să cunosc viaţa,
re studiate şi le
mai importante mo- • Se solicită argumente în baza ro- să trăiesc emoţia timvor aranja/afişa
mente ce ţin de curenmanului Kinderland de L. Coro- pului şi să mă regăsesc
pe o axă cronotele literare studiate.
bca.
în această lume plină
logică.
• Se face o generalizare • Toţi elevii vor fi notaţi în baza de probleme. Repere:
(Anexa 2).
lucrărilor realizate.
prezenţa părţilor ce
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Lecţia
XI

formează discursul;
relevanţa limbajului,
corectitudinea exprimării; eficacitatea
mijloacelor utilizate;
valorificarea mijloacelor paraverbale;
contactul cu publicul;
originalitatea în prezentare.
Probă de evaluare: eseu structurat (caracterizare de personaj)

Se distribuie tes- Elevii realizează proba Se solicită probele de evaluare.
tul şi se solicită în scris (Anexa 3).
respectarea cerinţelor unice în
timpul probei de
evaluare.
Analiza probei de evaluare
Lecţia
XII
Se propune elevi- Se analizează lucrările Se face o analiză generală a nivelului
lor lucrarea veri- în baza baremului de de prezentare a elevilor la lucrare
ficată.
evaluare (Anexa 4).
prin rezultatele acumulate.

Lectură suplimentară: Ora 25 de Virgil
Gheorghiu

Se propune elevilor să
revadă punctele vulnerabile şi să exerseze de
sine stătător.

Anexa 2

Tabelul sinoptic al curentelor literare
Nr.

1.
2.
3.
4.

Curentul/mişcarea literară

Renaşterea
Umanismul
Iluminismul
Clasicismul

Perioada isto- Trăsături Manifeste
rică în care se definitorii teoretice
încadrează

Reprezentanţi

Opere

Personaje
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Anexa 1

”De dimineaţă, mi-am amintit de mare. M-am revăzut la Costineşti, unde am descoperit plăcerea de a mă arunca,
ieşind din valuri, pe nisipul cald... Eram patru... Eu am îmbătrânit. Dar plaja va fi rămas aceeaşi, invadată de alte
trupuri bronzate, dimineţile trebuie să fie şi acum, acolo, dimineţi fără cer, iar marea se clatină, cu siguranţă, la ţărm
la fel de îmbietoare, când nu o agită valurile. Şi, fireşte, vor rămâne tot aşa când din cei patru nu va mai exista nimeni.
Cu minunata şi teribila ei nepăsare, pe care noi nu o vom putea învăţa niciodată, natura uită tot, chiar şi pe cei care au
naivitatea să creadă că, măcar, la mare nu există decât prezent.” (Memorii, Octavian Paler)
”Când intră în sală, ea era îmbrăcată cu toată pompa cuvenită unei soţii, fiice şi surori de domn. Peste zobonul de stofă
aurită, purta un benişel de felendreş albastru blănit cu samur, a cărui mânice atârnau dinapoi; era încinsă cu un colan de aur,
ce se închia cu mari paftale de matostat, împregiurate cu pietre scumpe; iar pe grumajii ei atârna o salbă cu multe şiruri de
mărgăritar. Şlicul de samur, pus cam într-o parte, era împodobit cu un surguci alb şi sprijinit cu o floare mare de smaralde. Părul
ei, după moda de atunci, se împărţea despletit pe umerii şi spatele sale.” (Alexandru Lăpuşneanu, Constantin Negruzzi)
“Nu-mi plăcea ce făcea bătrâneţea cu tata, eram revoltat şi indignat, mi-era frică să văd cum se degrada în faţa mea de
om a cărui existenţă mi s-a părut totdeauna şi a cărui dispariţie trebuia să fie la fel de miraculoasă. Şi nu se întâmpla aşa:
frumoasele lui trăsături mureau, nu mai avea dinţi şi nu mai vedea bine, privirea lui nu mai strălucea – doar gândirea se mai
păstra, ca să mă neliniştească, amintirea comparaţiilor lui, a întorsăturilor, şi ele uimitoare. Bănuiesc însă – şi acest lucru
îmi chinuie amintirea cu remuşcări – că aş fi putut totuşi să văd prin el, să-l recunosc dincolo de masca pe care bătrâneţea
şi moartea apropiată i-o puneau pe chip...” (Moromeţii, Marin Preda)

Cuvânt, limbă, comunicare

5.
6.
7.
8.
9.

Preromantismul
Romantismul
Realismul
Modernismul
Postmodernismul

Notă: Pentru eficientizarea activităţii se pregătesc din timp idei scrise pe postere pe care elevii le plasează în
tabelul sinoptic.
Anexa 3

Probă de evaluare la unitatea Romanul secolului al XXI-lea – reflex al timpului în trecere.
Romanul Kinderland de Liliana Corobca. Elemente de construire a comunicării în formarea
stilului intelectual personal
Sarcină: Realizează, pe 1,5 pagini A4, caracterizarea personajului feminin Cristina din romanul Kinderland
de Liliana Corobca, interpretând semnificaţia metaforei căutării orizontului – condiţie inerentă a devenirii tinerei,
semn al tendinţei de descoperire a altor orizonturi, pornind de la afirmaţia lui Paulo Coelho: ”Fiecare clipă de
căutare este o clipă de regăsire”, respectând următoarele cerinţe: încadrarea personajului într-o tipologie etică,
argumentând, prin două idei, semnificaţia idealului de vârstă şi a stării de spirit (6 p.); prezentarea a două
mijloace/procedee de caracterizare a personajului (6 p.); comentarea, în baza fragmentului, a două trăsături
morale proprii personajului feminin prezentat (6 p.); relevarea a două trăsături comune cu ale altui personaj
din literatura română (6 p.); formularea a două concluzii despre semnificaţia general-umană a personajului
Cristina, în raport cu ideea de formare a tânărului de astăzi în spiritul căutării de adevăr şi frumos, al încrederii
şi idealului dragostei de oameni (6 p.); exprimarea opiniei proprii despre sentimentul trăit de personaj expus
în propoziţia subliniată (4 p.).
“Ca să ajungem la orizont, ne-am trezit dimineaţa mai devreme, ne-am spălat pe faţă şi am mâncat mult.
[...] Orizontul era înaintea nucilor. Mai bine-zis, nucii stăteau la marginea drumului, iar drumul dispărea
după orizont. De aici, orizontul era un vârf de deal, ca toate celelalte urcate până acum. Am mers, am mers,
gata ajung. Am închis ochii şi mi-am imaginat prispa casei şi marginea dealurilor îndepărtată şi inaccesibilă.
Am deschis ochii şi am văzut linia unde pământul se uneşte cu cerul. Am întins mâna şi am ridicat un deget
deasupra orizontului, degetul meu, ca o ciupercuţă fără pălărie. Am ajuns! Sunt în vârful dealului, drept
pe linia care desparte pământul de cer. Când calci pe orizont, acesta nu mai pare o margine, eu stăteam în
mijloc. În vârful acelui deal, eram în mijlocul lanurilor de grâu şi satul meu, cu tot ce-l înconjura, aproape
că nu se deosebea de celălalt sătuc, de partea cealaltă a orizontului. Şi acolo păduri verzi înconjurau satul,
drumuri mărunţele şi întortocheate se furişau printre case, două iazuri mici, un râu, nu ştiu dacă al nostru
curge prin satul acela sau o fi altul. În vârful acelui deal, am văzut alt orizont. Era aproape la fel de îndepărtat
ca acesta la care visasem de pe prispa casei. Cu dealuri verzi, galbene, albastre, cu dungi clare ce despart
cerul de pământ. Aceasta era descoperirea mea. Pentru următorul orizont sunt încă prea mică şi obosită. Mă
mulţumesc cu acest orizont. M-am aşezat în colbul cald şi am privit în jur, m-am uitat la satul celălalt, o să-l
întreb pe tata cum se cheamă, apoi m-am uitat la cer. Acasă, la noi în curte, în sus e aer, iar aici e cerul, larg,
curat, fără impurităţi, acoperişuri ori copaci umbroşi. Ca şi cum aş sta drept în cer. Mai adie şi vântul care
mă răcoreşte. Tata nu mă strigă, nici nu vrea să mă strige. Nucii de la orizont sunt totuşi albaştri, de la atâta
cer, probabil. Am privit păduricea unde se adăposteşte tata. La orizont totul îţi aparţine. Toate pământurile
din jur, cerul curat şi senin, totul era al meu. De atâta bogăţie, nu mai aveam aer în piept. Aveam doar şapte
ani, dar parcă eram de aceeaşi vârstă cu tata. Eram mare, eram puternică, eram fericită. Cucerisem primul
orizont din viaţa mea. [...] “
La evaluarea compunerii se va ţine cont de următoarele aspecte: organizarea coerentă a ideilor în scris
(6 p.); utilizarea limbii literare (6 p.); demonstrarea aptitudinilor de analiză şi interpretare critică (8 p.); racordarea compoziţiei la citatul propus (6 p.); respectarea normelor de ortografie şi de punctuaţie (6 p.); respectarea
limitei de volum (3 p.).
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Dezvoltarea inteligenţei verbale ca prioritate a studiului limbii şi literaturii române

Cuvânt, limbă, comunicare
Anexa 4

Grila pentru evaluarea posterului, utilizată după principiul tehnicii Unul stă, celălalt circulă (5+5 min.)
(elevii o vor avea în portofoliu)
1. Corespunderea cu sarcina dată: total – 2 p./parţial – 1 p./defel – 0 p.
2. Plenitudinea reflectării temei: integral – 2 p./parţial – 1p./defel – 0 p.
3. Aspectul grafic/vizual al posterului: expresiv şi elocvent – 2 p./puţin expresiv – 1 p./inexpresiv – 0 p.
4.	Utilizarea fragmentelor din roman: elocvent şi motivat – 2 p./puţin elocvent şi motivat – 1 p./neelocvent – 0
p.
5.	Utilizarea fragmentelor din alte opere cu aceeaşi temă: elocvent şi motivat – 2 p./puţin elocvent şi motivat – 1 p./neelocvent – 0 p.
6. Originalitatea prezentării: expresiv şi elocvent – 2 p./puţin expresiv – 1 p./inexpresiv – 0 p.

Dezvoltarea inteligenţei verbale ca prioritate a studiului limbii şi literaturii române
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Baremul de verificare pentru proba de evaluare sumativă
Nr.
Sarcina propusă
Răspuns acceptat
Conţinut şi interpretare
1.
Încadrarea personajului într-o tipologie etică, Se acceptă orice opţiune (copilul maturizat precoce, copilul
argumentând, prin două idei, semnificaţia în aşteptarea părinţilor, copilul în căutarea identităţii). (2 p.
idealului de vârstă şi a stării de spirit.
– pentru numirea tipologiei; 2 p. – pentru prezentarea unor
exemple din text; 2 p. – pentru comentarea opţiunii)
2.
Prezentarea a două mijloace/procedee de Orice două mijloace de caracterizare prezentate. (2 p. – pentru
caracterizare a personajului.
numirea mijloacelor; 2 p. – pentru prezentarea unor exemple
din text; 2 p. – pentru comentarea secvenţei)
3.
Comentarea, în baza fragmentului, a două Orice două trăsături morale prezentate. (2 p. – pentru numirea
trăsături morale proprii personajului feminin trăsăturilor morale; 2 p. – pentru prezentarea unor exemple
prezentat.
din text; 2 p. – pentru comentarea secvenţei.)
4.
Relevarea a două trăsături comune cu ale altui Orice două trăsături comune cu ale altor personaje din literapersonaj din literatura română.
tura română. (2 p. – pentru numirea trăsăturilor; 2 p. – pentru
exemplificare; 2 p. – pentru comentarea secvenţei)
5.
Formularea a două concluzii despre semnifi- Se acceptă orice concluzie formulată în contextul solicitat,
caţia general-umană a personajului Cristina, orice două mijloace de caracterizare prezentate. (2 p. – penîn raport cu ideea de formare a tânărului de tru formularea concluziilor; 2 p. – pentru prezentarea unor
astăzi în spiritul căutării de adevăr şi frumos, al exemple din text; 2 p. – pentru comentarea atitudinii)
încrederii şi idealului dragostei de oameni.
6.
Exprimarea opiniei proprii despre sentimentul Se acceptă orice opţiune care relevă starea de descoperire/
trăit de personaj expus în propoziţia sublini- definire a propriului eu, de atingere a unui scop, de accepată.
tare a realităţii, de maturitate intelectuală etc. (2 p. – pentru
formularea concluziei; 2 p. – pentru argumentare)
Corectitudine, ortografie şi punctuaţie
1.
Organizarea coerentă a ideilor în scris.
Pentru fiecare două greşeli de stil se scade 1 punct.
2.
Utilizarea limbii literare.
Pentru fiecare două greşeli de exprimare se scade 1 punct.
3.
Demonstrarea aptitudinilor de analiză şi de Se apreciază aptitudinile de analiză şi de interpretare criinterpretare critică.
tică.
4.
Racordarea compoziţiei la citatul propus.
Se apreciază racordarea logică, relevantă la citat.
5.
Respectarea normelor de ortografie.
Pentru fiecare două greşeli de ortografie se scade 1 punct.
6.
Respectarea normelor de punctuaţie.
Pentru fiecare două greşeli de punctuaţie se scade 1 punct.
7.
Respectarea limitei de volum.
Pentru fiecare 0,5 pagină, cu respectarea alineatelor, se
acordă 1 punct.
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Masa rotundă
Proiectul Educaţia deschisă în Moldova:
aici şi acum! (faza a II-a)
La 9 februarie curent, în incinta Centrului Educaţional PRO DIDACTICA, a avut loc un eveniment important
dedicat lansării fazei a II-a a proiectului Educaţia deschisă în Moldova: aici şi acum!. La activitate au participat
membri ai Coaliţiei pentru resurse educaţionale deschise în Moldova, reprezentanţi ai direcţiilor generale educaţie,
tineret şi sport, formatori ai centrului, dar şi profesori şcolari şi universitari interesaţi de subiectul în cauză.
Experţii naţionali au prezentat experienţa utilizării
resurselor educaţionale deschise în Republica Moldova,
în baza rezultatelor primei faze a proiectului Educaţia
Deschisă în Moldova: Aici şi Acum!, au reliefat cele
mai importante practici internaţionale ce ţin atât de
politicile din domeniu, cât şi de implementarea acestora prin crearea şi promovarea RED. În acest context,
participanţii au dezbătut relevanţa RED pentru diferiţi
actori educaţionali.
De asemenea, au fost prezentate şi activităţile-cheie
ale proiectului actual, printre care: continuarea campaniei de promovare a RED, lansarea Concursului celor
mai bune resurse educaţionale deschise şi organizarea

de seminarii de instruire pentru cadrele didactice, activităţi ce vor determina un acces mai bun şi mai larg la
o educaţie deschisă de calitate.
Totodată, în cadrul acestui eveniment a fost semnat
un Acord de colaborare între Centrul Educaţional PRO
DIDACTICA şi Institutul de Dezvoltare a Societăţii
Informaţionale (IDSI). Astfel, IDSI devine membru
al Coaliţiei pentru resurse educaţionale deschise în
Moldova.
Centrul Educaţional PRO DIDACTICA, cu sprijinul financiar al Fundaţiei Institutul pentru o Societate
Deschisă, în cooperare cu Programul de sprijinire a
educaţiei al Fundaţiilor pentru o Societate Deschisă,
şi-a propus continuarea promovării RED prin demararea
fazei a II-a a proiectului Educaţia deschisă în Moldova:
aici şi acum!, care se va desfăşura pe parcursul anului
2017. Scopul proiectului constă în promovarea unei
înţelegeri adecvate a raţionamentului şi a procesului
de elaborare a politicilor RED prin intermediul unor
campanii de sensibilizare, de advocacy şi de dezvoltare,
în vederea extinderii accesului la educaţie de calitate
pentru toţi, a resurselor şi a oportunităţilor de învăţare
pe tot parcursul vieţii. Printre beneficiari se numără
elevi, cadre didactice, instituţii, părinţi, studenţi, actori
politici, instituţii publice, ONG-uri etc.
Proiectul de faţă se aliniază reformelor educaţionale,
abordarea conceptului RED determinând un acces mai
bun la o educaţie deschisă.
Cristina BUJAC, coordonatoare de proiect
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Oportunităţi pentru dezvoltarea profesională
a managerilor din învăţământul vocaţional
În perioada 21-23 februarie curent, în cadrul proiectului Parteneriate pentru calitatea şi relevanţa învăţământului profesional tehnic în domeniul TIC din Republica Moldova, a fost pregătit şi desfăşurat trainingul cu genericul
Managementul educaţional – unul dintre cele 5 module planificate la compartimentul Management.
tamentului proactiv al cadrelor de conducere pentru
asigurarea unui management educaţional eficient;
Gestionarea echipei după stilurile de comunicare – provocări actuale în managementul educaţional; Stiluri
manageriale. Managementul situaţional; Managementul
participativ. Implicarea resurselor umane; Leadership
educaţional: de la abilitate la competenţă; Disfuncţii ale
conducerii în echipă; Atributele unui lider eficient; Strategii de dezvoltare ale unei echipe de succes. Formatorii
implicaţi, Ecaterina MOGA şi Svetlana ŞIŞCANU, au
oferit un suport didactic consistent şi au facilitat în mod
interactiv sesiunile de instruire, răspunzând necesităţilor
şi aşteptărilor practicienilor.
Proiectul Parteneriate pentru calitatea şi relevanţa
învăţământului profesional tehnic în domeniul TIC din Republica Moldova este implementat de Centrul Educaţional
PRO DIDACTICA, în parteneriat cu Asociaţia Naţională a
Companiilor din Domeniul TIC/ATIC, cu sprijinul Agenţiei
Austriece pentru Dezvoltare/ADA, din fondurile Cooperării Austriece pentru Dezvoltare/Austrian Development
Cooperation/ADC, şi al Guvernului României.
Lilia Nahaba,
coordonatoare de proiect

Didactica Pro..., nr.1 (101) anul 2017

Scopul proiectului, realizat în perioada decembrie
2015-noiembrie 2018, cu un buget total de 694 000
EUR, constă în dezvoltarea capacităţilor instituţiilor de
învăţământ profesional tehnic din Republica Moldova
care oferă programe de instruire în domeniul TIC,
contribuind, astfel, la ajustarea ofertei educaţionale
la necesităţile pieţei muncii şi la standardele aferente
de calitate.
Beneficiari ai trainingului au fost 16 cadre manageriale din următoarele unităţi de învăţământ cu programe
de instruire în domeniul TIC: Centrul de Excelenţă în
Energetică şi Electronică (Chişinău); Şcoala Profesională nr. 5 (Bălţi), Şcoala Profesională nr. 4 din Chişinău;
Colegiul Politehnic (Bălţi); Colegiul Iulia Hasdeu
(Cahul); Centrul de Excelenţă în Economie şi Finanţe
(Chişinău); Şcoala Profesională nr. 9 din Chişinău; şcolile profesionale din Soroca, Cupcini, Edineţ, Floreşti,
Criuleni, Ungheni.
Printre subiectele puse în discuţie enumerăm: Şcoala
eficientă în contextul schimbării continue; Promovarea
schimbării în şcoala profesională; Managementul
schimbării. Etapele procesului; Formarea compor-
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Bilanţuri după
al treilea an de
educaţie a culturii bunei vecinătăţi pe
ambele maluri ale Nistrului
În cadrul proiectului Educaţie civică pentru buna înţelegere pe ambele maluri ale Nistrului, în data de 23
februarie curent, la Centrul Educaţional PRO DIDACTICA, a avut loc Conferinţa de evalure a cadrelor didactice.
Activitatea s-a produs graţie unei iniţiative care are ca scop îmbunătăţirea relaţiilor şi instituirea păcii pe termen
lung în Republica Moldova, inclusiv cu regiunile Transnistria şi Găgăuzia, prin pilotarea unei discipline opţionale
interculturale Cultura bunei vecinătăţi, anul acesta fiind aplicată în clasa a III-a, cu sprijinul financiar al BST (The
Black Sea Trust for Regional Cooperation).
Iniţiat de societatea civilă, proiectul reuneşte ONGuri, cadre didactice, oficiali guvernamentali şi din educaţie
în implementarea calitativă a disciplinei date în aproximativ 30 de şcoli, cu peste 2000 de copii, din întreaga
Moldovă, în limbile de instruire română şi rusă, consolidând toleranţa şi cooperarea între diferite grupuri. Prin
obiectivele proiectului, beneficiarii s-au implicat într-un
proces comun de dezvoltare personală şi profesională,
pentru a obţine noi abilităţi sociale de comunicare şi cooperare interculturală; pentru a introduce metode inovative
de predare-învăţare cu un conţinut cultural divers, sporind,
astfel, conştientizarea diversităţii culturale, înţelegerea
reciprocă şi solidaritatea între zonele separate.
Partenerii proiectului sunt Centrul de Inovaţii
Educaţionale şi Programe Sociale din regiunea
transnistreană din Tiraspol, Centrul de Integrare şi
Dezvoltare din Ucraina, Asociaţia Partenerial Global
pentru Prevenirea Conflictelor Armate (GPPAC) cu
sediul la Moscova şi Institutul Suedez pentru Pace şi
Arbitraj din Suedia.
Curriculumul, avizat de Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova, şi Caietul de educaţie interculturală
Cultura bunei vecinătăţi, cu genericul Învăţăm, lucrăm
şi ne odihnim împreună, oferit tuturor elevilor în mod
gratuit, a devenit un suport didactic preţios, susţin cadrele didactice, care promovează valori educaţionale
perene pentru edificarea unei comunităţi responsabile
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şi democratice, prin respectarea drepturilor omului şi a
diferitelor culturi.
Fiind chestionaţi, elevii implicaţi în proiectul-pilot
apreciază cele învăţate astfel: ”Mi-a plăcut cel mai mult
la această disciplină că învăţam multe lucruri noi şi interesante despre ţara noastră, Moldova, şi locuitorii ei,
care-s foarte diferiţi.”, ”Mi-a plăcut ca am învăţat să ne
ajutăm între vecini, să ne respectăm unii pe alţii.”; ”Ne
place că discutăm liber, desenăm, colorăm, ne jucăm mai
mult unii cu alţii, ne împrietenim mai bine.”; ”Învăţăm să
ne evaluăm faptele, să lucrăm în perechi sau în echipe,
cântăm şi dansăm.”
Ca impact al proiectului, se aşteaptă consolidarea
relaţiilor dintre regiuni prin educaţie interculturală, prin
cooperare transfrontalieră între agenţiile guvernamentale
şi organizaţiile societăţii civile. Durabilitatea proiectului vizează sporirea nivelului de încredere reciprocă a
populaţiei, gestionarea eficientă şi constructivă a diferenţelor între comunităţile divizate, dar şi sensibilizarea
culturală, comunicarea interculturală a valorilor la etapa
incipientă, ca în viitor riscurile discordiei şi conflictul
să fie cât mai reduse. Competenţele formate la elevi
şi profesori consolidează cultura şcolară în ansamblu,
precum şi tratamentul egal al diverselor minorităţi.
Viorica GORAŞ-POSTICĂ,
coordonatoare de proiect

Dicţionar

Managementul organizaţiei
şcolare
Rezumat: Problematica managementului necesar la nivelul
şcolii, ca unitate de bază a sistemului de învăţământ, solicită: a)
definirea conceptului de management ca model de conducere
socială (globală, optimă, strategică, inovatoare), afirmat în
societatea informaţională, bazată pe cunoaştere, fundamental
diferit de conducerea administrativ-birocratică (parcelară,
Sorin CRISTEA
standardizată, punctuală, reproductivă), lansată în societatea industrializată timpurie; b) elaborarea conceptului de management
dr., prof. univ., Universitatea din Bucureşti
pedagogic prin raţionament analogic – valorificând definiţiile
din economie, sociologie, politologie, psihologie socială – cere definirea acestuia ca model de conducere globală, optimă, strategică,
inovatoare, necesar la toate nivelurile sistemului şi ale procesului de învăţământ; c) analiza organizaţiei şcolare, în contextul deschis,
propriu modelului cultural al societăţii informaţionale, bazată pe cunoaştere, reflectat pedagogic la nivelul valorilor promovate
de paradigma curriculumului, evidenţiind relaţia dintre funcţiile generale ale conducerii manageriale (organizarea-planificarea;
orientarea-îndrumarea metodologică; reglarea-autoreglarea) şi structurile manageriale corespunzătoare acestora.
Abstract: Management issues needed at school level, as the basic unit of the education system calls: a) to define the concept of management as a model of social leadership (global, optimum, strategic, innovative), stated in the information society,
knowledge based, fundamentally different the of administrative-bureaucratic management (patchy, standardized, punctual,
reproductive), launched in early industrialized society; b) to develop the concept of pedagogical management by analogical
reasoning – drawing on the definitions of economics, sociology, political science, social psychology – which define it as a model
of global leadership, optimal strategic, innovative, and necessary at all levels of the education process; c) to analyze of school
organization in the context of open own cultural model of information society, knowledge, pedagogical reflected at level of values 
promoted by the curriculum paradigm, highlighting the relationship between the functions of the management (organizationplanning; orientation-methodological guidance, regulation-autoregulation) and their corresponding management structures.
Keywords: management, school organization, information society.
Conceptul de management

Managementul constituie un model de conducere socială, afirmat în societatea postmodernă, postindustrială,
informaţională, bazată pe cunoaştere (Daniel Bell [1]; Alvin Toffler [14, 15]; Waren Bennis [3]). Este determinat
de evoluţiile înregistrate, din cea de-a doua jumătate a sec. al XX-lea până în prezent, la nivel de economie bazată
pe cunoaştere, politică, promovată prin valorile democraţiei, cultură a globalizării, susţinută prin resursele tehnologice, tot mai performante, ale informatizării, aplicate în toate domeniile de activitate. Din această perspectivă,
managementul reprezintă un tip de conducere socială: a) globală/sistemică, angajată la nivelul tuturor componentelor activităţii de referinţă, abordate în interacţiunea lor, funcţională-structurală; b) optimă, realizată în raport
de resursele şi condiţiile concrete existente sau disponibile în timp; c) strategică – proiectată pe termen mediu şi
lung; d) inovatoare, orientată, la nivel creativ superior, în direcţia depăşirii situaţiei existente, în vederea perfecţionării permanente a activităţii de referinţă. Aceste caracteristici definesc funcţia centrală, de maximă generalitate
a conducerii manageriale, implicată, în mod obiectiv, în proiectarea şi realizarea oricărei activităţi sociale (econo-
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mice, politice, culturale, pedagogice etc.) în societatea
postmodernă, informaţională.
Din perspectivă istorică, trebuie să evidenţiem deosebirea fundamentală dintre conducerea managerială (globală,
optimă, strategică, inovatoare), realizată participativ, în
context deschis, în societatea postindustrială, informaţională, şi conducerea administrativ-birocratică (parcelară,
standardizată, punctuală, reproductivă), realizată impersonal pe domenii înguste, în societatea industrializată timpurie
sau pe cale de maturizare. Interferenţa celor două modele de
conducere generează efecte negative, multiplicate în timp,
semnalate de analiştii sociali care au studiat problema tranziţiei de la societatea industrializată la cea postindustrială
(Alvin Toffler [13, 14, 15]; John Naisbitt [11]).
Suprapunerea termenilor management – administraţie
este explicabilă istoric. La origini, managementul a fost
lansat ca model de raţionalizare a conducerii administrative tipică societăţii industrializate timpurii. În prezent o
astfel de abordare este anacronică istoric şi nocivă deontologic. Din acest motiv este propus termenul de leadership
care vizează calitatea unei conducerii manageriale vizionare, conceptuale, eficiente în context deschis, opusă celei
birocratice, procedurale, reproductivă în context închis
(vezi Warren Bennis, Burt Nanus [4]; Warren Bennis [2];
Tony Bush [5]; Sorin Cristea [7, 9]).
Elaborarea conceptului de
management pedagogic

Managementul este lansat la nivelul economiei care
defineşte un model de conducere eficientă a unei întreprinderi, firme, agenţii etc., bazată pe valorificarea optimă a
resurselor economice existente. Ca model de conducere este
dezvoltat şi la nivelul altor ştiinţe socioumane. Sociologia
defineşte un model de conducere eficientă a societăţii la
nivel global, prin optimizarea relaţiei sistem (societatea în
ansamblul său) – subsistem (economic, politic, cultural,
comunitar, natural). Politologia defineşte un model de
conducere eficientă a societăţii prin valorificarea optimă
a intereselor comune existente la scară socială. Psihologia
socială defineşte un model de conducere eficientă a organizaţiilor şi grupurilor sociale, realizabil prin valorificarea
optimă a resurselor membrilor acestora, implicaţi în proiectarea şi realizarea activităţilor specifice.
Conceptul de management pedagogic este construit
prin raţionament analogic. Defineşte un model de conducere eficientă a educaţiei, realizabil prin valorificarea optimă
a resurselor pedagogice (informaţionale, umane, didactico-materiale, financiare) existente sau disponibile la toate
nivelurile sistemului şi ale procesului de învăţământ.
Din această perspectivă, managementul pedagogic
reprezintă un model de conducere eficientă a educaţiei,
realizată la nivel: a) global/sistemic; b) optim, în raport
de resursele şi condiţiile pedagogice existente; c) strategic, pe termen mediu (un an de învăţământ, o treaptă,
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un nivel de învăţământ) şi lung (un ciclu complet de
educaţie, realizată la nivel de învăţământ primar – secundar – superior); d) inovator, în termeni de creativitate
superioară, necesară pentru asigurarea unui salt calitativ
în planul structurii de funcţionare a activităţii proiectată
şi realizată la scară generală şi particulară.
Ca sferă de referinţă, evidenţiem necesitatea realizării
unui management pedagogic la nivel de: a) sistem de
învăţământ, abordat ca subsistem al sistemului social,
interpretat ca potenţial sistem de educaţie, aflat în relaţii
multiple cu toate subsistemele sistemului social (cultural,
politic, economic, comunitar, natural); b) şcoală, abordată
ca organizaţie socială specializată în educaţie/instruire,
aflată la baza structurii de conducere a sistemului de învăţământ, raportată funcţional la structura de conducere
intermediară (inspectoratele şcolare teritoriale/direcţiile de
învăţământ teritoriale) şi de vârf (ministerul învăţământului) a sistemului de învăţământ; c) proces de învăţământ,
abordat ca principal subsistem al sistemului de învăţământ,
în cadrul căruia are loc activitatea de instruire, concepută
ca principal subsistem al activităţii de educaţie; d) clasă de
elevi, abordată ca grup sociopedagogic în cadrul căruia are
loc activitatea de instruire concretă (lecţia etc.).
În raport de obiectul de studiu specific, putem identifica un management pedagogic al sistemului de învăţământ, al organizaţiei şcolare, al procesului de
învăţământ, al clasei de elevi, al activităţii didactice
(lecţiei), al activităţii extraşcolare etc. Sfera de cercetare
cea mai extinsă este cea a managementului sistemului de
învăţământ, abordat şi ca management al educaţiei, în
raport de care sunt construite şi alte ştiinţe ale educaţiei,
integrate deja în curriculumul universitar: a) managementul organizaţiei şcolare; b) managementul clasei de elevi;
c) managementul proiectelor în educaţie etc.
În concluzie, managementul pedagogic sau managementul educaţiei defineşte un tip de conducere
superioară a sistemului de învăţământ care vizează
valorificarea resurselor pedagogice (informaţionale,
umane, didactico-materiale, informaţionale), existente
sau/şi disponibile, la un nivel superior – global, optim,
strategic, inovator – necesar în context deschis, în plan:
a) social, propriu modelului cultural al societăţii informaţionale, bazată pe cunoaştere; b) pedagogic, propriu
paradigmei curriculumului (vezi Sorin Cristea [9]).
Şcoala ca organizaţie

La nivelul structurii de conducere a sistemului de
învăţământ, şcoala reprezintă unitatea de bază în cadrul
căreia este realizată activitatea specifică, educaţia/
instruirea organizată formal şi nonformal (cu multiple
deschideri spre informal), care asigură îndeplinirea funcţiilor
generale, cu caracter obiectiv, ale sistemului de învăţământ:
a) funcţia centrală, de formare-dezvoltare permanentă a
educatului în vederea integrării sale în societate pe termen
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scurt, mediu şi lung; b) funcţia de formare-dezvoltare
psihică a educatului (cognitivă/raţională, intelectuală;
noncognitivă/afectivă, motivaţională, caracterială);
c) funcţia de formare-dezvoltare socială a educatului
(culturală, civică, profesională).
Ca unitate de bază a sistemului de învăţământ, şcoala
este raportată funcţional la toate structurile de conducere
stabilite ierarhic, la nivel intermediar şi de vârf: a) pe
verticală: inspectoratul şcolar teritorial/direcţia de
învăţământ teritorială; ministerul învăţământului; b)
pe orizontală, special pentru susţinerea tehnică şi
comunitară a deciziilor manageriale (casa corpului
didactic; centre de asistenţă psihopedagogică şi socială,
centre de documentare pedagogică; consiliul teritorial
al profesorilor, elevilor/studenţilor, părinţilor – la nivel
intermediar; institutul de cercetări pedagogice, institutul
de perfecţionare a cadrelor didactice, consiliul naţional
de curriculum, agenţiile evaluare; consiliul naţional al
profesorilor, elevilor/studenţilor, părinţilor – la nivel de
vârf). Structurile evocate, denumite generic, corespund
modelului cultural al societăţii bazată pe cunoaştere care
solicită o circulaţie optimă a informaţiilor esenţiale, pe
verticala, dar şi pe orizontala sistemului, (auto)reglabile
în termeni de conexiune inversă, de cooperare, de
parteneriat, de colaborare permanentă.
Structurile de conducere ale şcolii ca organizaţie
valorifică toate informaţiile esenţiale transmise ierarhic,
de la nivel intermediar şi de vârf, preluate de pe verticala
şi orizontala sistemului, adaptate la resursele şi condiţiile
existente. Procesările necesare, pedagogic şi social, sunt
realizate pe baza relaţiilor manageriale perfectibile continuu,
între structurile de conducere verticale ale organizaţiei
şcolare (director coordonator, directori adjuncţi) şi structurile
de conducere orizontale, construite tehnic (comisii/catedre
metodice, cabinet de asistenţă psihopedagogică şi socială,
cabinet de documentare pedagogică, bibliotecă/mediatecă
pedagogică etc.) şi comunitar (consiliul profesorilor,
consiliul elevilor, consiliul părinţilor).
Şcoala ca organizaţie exprimă o caracteristică
proprie conducerii manageriale, afirmată în societatea
informaţională, bazată pe cunoaştere, diferită de formula
de şcoala ca instituţie, consacrată la nivelul modelului
de conducere administrativ-birocratică, standardizat în
societatea industrializată.
Şcoala ca instituţie pune accent exclusiv pe
normativitatea formală, bazată pe reguli şi proceduri
ierarhice rigide, stabile, operabile doar în într-un context
închis, pe domenii de acţiune delimitate, restrânse,
înguste. Prelungirea denumirii în societatea postmodernă
este generată de respectul social faţă de normativitatea
formală, justificată social, în plan general, neadaptată
însă la un context deschis, generat şi amplificat de
valorile culturale ale informatizării, ale democratizării,
ale economiei bazată pe cunoaştere.
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Şcoala ca organizaţie răspunde provocărilor societăţii
informaţionale în cadrul căreia normativitatea formală
evoluează şi spre o dimensiune nonformală pe fondul
raporturilor dinamizate continuu în context deschis –
cultural, economic, politic, comunitar, pedagogic – între
„natura umană” şi „ordinea socială” [10, pp. 165-193].
Acest context deschis, care generează un anumit
relativism cultural, stimulează evoluţia şcolii ca
organizaţie (re)construită pedagogic în zona optimizării
raporturilor dintre obiectivele propuse (generale,
specifice, concrete) – resursele pedagogice existente
sau/şi disponibile (informaţionale, umane, didacticomateriale, financiare) – produsele/rezultatele obţinute şi
evaluate în timp determinat (elevii integraţi/neintegraţi – în
diferite grade, proporţii etc. – într-o nouă etapă de evoluţie
pedagogică, sociocomunitară, socioprofesională).
Prioritatea acordată obiectivelor, nu exclude,
ci presupune recunoaşterea normativităţii formale,
fixată prin legi, principii, reguli, impuse de societate
ca înţelegeri raţionale, flexibilizată însă, într-o zonă
nonformală, încurajată de societatea informaţională (în
plan general) şi de paradigma curriculumului (în plan
pedagogic), special pentru a face posibilă participarea
tuturor actorilor educaţiei, la optimizarea elaborării şi
aplicării deciziilor manageriale.
Recunoaşterea normativităţii formale şi nonformale a
şcolii ca organizaţie este impusă de axioma interdependenţei
dintre dimensiunea obiectivă (susţinută prin funcţia şi
structura de bază)-subiectivă (susţinută prin obiectivele
proiectate), necesară în orice activitate de educaţie la scara
socială a întregului sistem de învăţământ. În consecinţă,
organizaţia şcolară proiectează activităţile proprii prin
intermediul unor structuri care trebuie să corespundă
funcţiilor generale ale conducerii manageriale (vezi Philip
H. Coombs [6]). Avem în vedere: organizarea (resurselor
pedagogice existente/disponibile)-planificarea curriculară
(centrată pe obiective) a activităţilor specifice; orientareaîndrumarea metodologică a activităţilor specifice; reglareaautoreglarea permanentă a activităţilor specifice la nivel de
cercetare şi de perfecţionare pedagogică [7, 9].
Ca orice organizaţie socială, extinsă, aplatizată, în
context deschis, în societatea informaţională (vezi Francis
Fukuyama, op. cit.), şcoala ca organizaţie va valorifica
structurile de conducere ierarhice verticale (ministerul
învăţământului/direcţia de învăţământ teritorială) –
perfectibile pe diferite circuite de conexiune inversă – dar
şi structurile de conducere orizontale, construite tehnic şi
comunitar, angajate pedagogic în procesul de optimizare
permanentă a deciziilor manageriale.
La nivel de model-ideal, organizaţia şcolară
postmodernă – proiectată conform valorilor generale
(ale culturii societăţii informaţionale) şi specificpedagogice (ale paradigmei curriculumului) – include
următoarele structuri de conducere necesare în raport
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dicţionar

dicţionar

de funcţiile generale ale conducerii manageriale, care
au un caracter obiectiv:
I) Structuri de conducere managerială ierarhice,
verticale, determinate pedagogic şi social, în raport
de: 1) funcţia centrală de coordonare a activităţilor la
nivelul organizaţiei şcolare, îndeplinită de un director
coordonator, prin corelarea celor trei funcţii manageriale
principale: organizare-planificare, orientare-îndrumare,
reglare-autoreglare, care asigură conducerea globală,
optimă, strategică, inovatoare a organizaţiei şcolare; 2)
funcţia principală de organizare-planificare, îndeplinită
de un director adjunct, care coordonează activitatea
de organizare a resurselor pedagogice şi de planificare
curriculară a activităţilor specifice organizaţiei şcolare
(administrative, juridice, didactice, extradidactice etc.); 3)
funcţia principală de orientare-îndrumare a procesului
de învăţământ – îndeplinită de un director adjunct, care
coordonează activitatea de orientare valorică (realizată în
raport de obiectivele propuse) şi de îndrumare metodică
(realizată în urma acţiunilor de evaluare) a activităţilor de
educaţie/instruire realizate în context formal şi nonformal
deschis (şi spre informal) în cadrul specific procesului de
învăţământ; 4) funcţia principală de reglare-autoreglare
a activităţilor specifice organizaţiei şcolare – îndeplinită
de un director adjunct, care coordonează activitatea de
reglare (prin acţiuni de evaluare continuă)-autoreglare
(prin acţiuni de autoevaluare continuă), valorificabilă la
nivel de perfecţionare şi de cercetare pedagogică.
II) Structuri de conducere managerială, determinate
pedagogic şi social, pe orizontală, special pentru
optimizarea procesului de proiectare şi aplicare a deciziilor
manageriale, la nivel de: 1) structuri tehnice: comisii/catedre metodice (educatoare, învăţători, profesori de
toate specialităţile) de evaluare a activităţilor specifice,
perfecţionare şi cercetare pedagogică, orientare şcolară şi
profesională etc.; cabinet de asistenţă psihopedagogică şi
socială; cabinet de documentare pedagogică; bibliotecă/
mediatecă şcolară etc.; 2) structuri comunitare: consiliul
pedagogic al profesorilor; consiliul părinţilor; consiliul
elevilor etc. La acest nivel, de model-ideal, structurile
de conducere managerială sunt determinate pedagogic
de funcţiile manageriale care trebuie îndeplinite, în mod
obiectiv, la scara socială a sistemului de învăţământ.
Neîndeplinirea acestora generează, în mod obiectiv,
perturbări în cadrul activităţilor specifice, la toate
nivelurile sistemului de învăţământ. Astfel de situaţii
apar în cadrul modelului administrativ-birocratic, care
impune selectarea structurilor de conducere pe baza
unor criterii cantitative (numărul elevilor/studenţilor,
resursele didactico-materiale şi financiare existente etc.).
Efectele negative sunt identificabile la toate nivelurile de

conducere ale sistemului de învăţământ. În cazul şcolii,
sunt vizibile la nivelul soluţiilor birocratice multiplicate
în condiţiile în care structurile de conducere managerială,
necesare pedagogic şi social, sunt convertite artificial în
structuri administrative apte să sesizeze doar problemele
punctuale, abordabile pe termen scurt, rezolvabile în
context închis, prin proceduri standardizate, rutinare.
Evoluţia şcolii ca organizaţie va depinde de capacitatea
acesteia de reglare-autoreglare permanentă a activităţilor
specifice, (auto)perfectibile la nivelul corelaţiei permanente
dintre dimensiunea sa normativă (fixată prin axiome, legi,
principii) şi dimensiunea sa culturală, specific pedagogică:
de bază, susţinută prin ştiinţele pedagogice fundamentale;
exprimată psihosocial, prin obişnuinţe, mentalităţi, atitudini
pedagogice dezvoltate în context deschis [7, 8, 9, 12].
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Tatiana CARTALEANU, Olga COSOVAN, Viorica GORAŞ-POSTICĂ, Sergiu LÎSENCO, Lia
SCLIFOS. Formare de competenţe prin strategii didactice interactive. Ediţia a II-a,
revizuită. Chişinău: Centrul Educaţional PRO DIDACTICA, 2016. 205 p.
Formarea competențelor prin intermediul metodelor interactive de predare-învățare-evaluare reprezintă un subiect în vogă pentru pedagogia postmodernă, în care
apare ca imperativ organizarea procesului educațional, de la creșă până la studii postuniversitare, în manieră interactivă. Fenomen promovat plenar, interactivitatea a devenit un
indicator relevant de calitate al oricărui demers educațional, evidențiind în primul rând
parteneriatul profesor/elev, în care fiecare vine în proces cu bucata sa de ,,puzzle’’, tinzând
spre cooperare și completare. Lucrarea de față, ca răspuns la solicitările numeroase ale
cititorilor, constituie o foarte clară descifrare a problemei formării competențelor la elevi
prin intermediul metodelor interactive de predare-învățare-evaluare, fiind o actualizare necesară a strategiei de proiectare didactică în baza cadrului Evocare-Realizare a sensului-Reflecție, cu accentul pe importanța abordării sistemice a
activității educaționale și un ghid practic de utilizare a metodelor interactive pentru dezvoltarea competențelor (de
comunicare orală și scrisă, de lectură, de cercetare) la diverse discipline. Fiind însoțite de comentarii pertinente ale
autorilor, formatori cu experiență ai Centrului, tehnicile sunt prezentate într-o formă nouă, dezvoltată și adaptată unui
context de învățare concret. Iar respectivul fapt confirmă posibilitatea oricărui utilizator cu spirit creativ de a realiza
același lucru: a dezvolta, a extinde, a căuta modalități inedite, dar adecvate, de optimizare a demersului didactic.

Viorica GORAŞ-POSTICĂ (coord.) Competenţa acţional-strategică?! Chişinău: Centrul
Educaţional PRO DIDACTICA, 2012. 152 p.
Lucrarea de față se înscrie în politica de asigurare didactică a profesorilor și elevilor pentru
formarea cu succes a competențelor promovate de Curriculumul Național modernizat.
Fiind una dintre cele zece competenţe-cheie, una de inspiraţie autohtonă, competenţa
acţional-strategică trece ca un fir roşu prin curriculumul scris, precum şi curriculumul
predat şi învăţat la toate disciplinele şcolare. Aceasta serveşte drept resursă didactică
Competenţa
pentru fiecare elev, ajutându-l ca învăţarea să devină semnificativă, cu finalităţi pragmatiacţional-strategică?!
ce clare şi cu perspective de integrare socială. Din punct de vedere conceptual, competenţa acţional-strategică ţine de procesul de planificare şi de implementare corespunzătoare a planurilor, pentru a vedea rezultatele finale, precum şi a propune soluţii la
situaţiile problematice din orice domeniu. Este competenţa de a acţiona independent şi
creativ în diferite situaţii de viaţă, de a lua decizii pe cont propriu, eventual prin asumarea de riscuri. Gândirea strategică
este, în acest context, un imperativ, dar şi o şansă pentru dezvoltarea personală şi profesională a fiecăruia. Conform
studiilor şi practicilor avansate, competenţa abordată implică creativitate, interacţiuni neliniare, sinteză, exploatarea
resurselor personale; utilizarea intuiţiei, a întrebărilor de tipul ,,Cum ar fi…, dacă…?’’, pentru a concentra o energie nouă
şi o perspectivă integrată dintr-o varietate de informaţii şi influenţe. Gândirea strategică formează viziunea mentală şi
emoţională a locului în care vrem să ajungem, a rolului pe care vrem să-l exercităm etc.

Lia SCLIFOS, Viorica GORAŞ-POSTICĂ, Olga COSOVAN, Tatiana CARTALEANU, Lidia
BEZNIŢCHI, Roman COPĂCEANU. O competenţă-cheie: a învăţa să înveţi. Chişinău:
Centrul Educaţional PRO DIDACTICA, 2010. 136 p.
Lucrarea de faţă se axează pe problematica formării competenţei a învăţa să înveţi. Fiind
una dintre competenţele stipulate în Cadrul european de referinţă, competenţa a învăţa
să înveţi înseamnă a persevera şi a-şi organiza propria învăţare, inclusiv prin managementul eficient al timpului şi al informaţiilor, atât individual, cât şi în grup. Această
competenţă include conştientizarea procesului şi a nevoilor proprii de învăţare, identificarea oportunităţilor disponibile, abilitatea de a depăşi obstacolele pentru a învăţa cu
succes şi implică acumularea, procesarea şi asimilarea noilor cunoştinţe, deprinderi,
precum şi căutarea, utilizarea consilierii şi a orientării. A învăța să înveți îi face pe cei ce
învață să pornească de la cunoștințe și experiențe de viață anterioare, astfel încât să poată utiliza și aplica atitudinile,
cunoștințele și abilitățile într-o varietate de contexte: acasă, la muncă, în educație și formare. Motivația și încrederea sunt
cruciale pentru această competență, care contribuie la managementul autodevenirii personale și profesionale.
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